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Cóm preparar una licitació amb Presto
Especialment en entorns internacionals
L’objectiu d’aquest document/webinar és descriure el procés que pot seguir una
empresa constructora per a preparar una licitació amb Presto, estructurant el
pressupost del projecte en la forma adequada per a rebre ofertes dels seus proveïdors,
obtenint el cost estimat i generant una oferta amb els coeficients de pas desitjats.
Importar a Presto
Generar l’objectiu
Anàlisi del cost estimat
Actualitzar descomposició d’objectiu
Refondre unitats d’obra
Altres operacions automàtiques amb els costos
Reestructurar descomposició d’objectiu
Desglossar partides per activitats
Desglossar partides per descomposició
Planificació (opcional)
Paquetització
Lots de compra
Crear contractes
Preparació de la oferta
Assignació de proveïdors a contractes
Tramesa i recepció de sol·licituds de preus
Adjudicació de contractes
Generació del pressupost d’oferta
Comprovació del marge
De les possibilitats enumerades, cada empresa pot escollir les que encaixin millor amb
la seva forma particular de preparar la oferta.

Importar a Presto
La documentació que es rep per a ofertar acostuma a ser bastant escassa, poc
estructurada i normalitzada, en comparació amb la normativa espanyola d’obra pública.
Generalment és un full Excel o inclús un PDF con unitats d’obra irregularment
codificades, separades per capítols, amb textos breus i amidaments globals, sense
detallar en línies i sense preus de projecte.
Existeixen nombroses formes d’importar aquests documents, que es descriuen en
documents separats. Consulteu a Soft la disponibilitat de macros pera importar
diferents formats internacionals. També es poden aplicar les possibilitats de Presto per
a traduir el pressupost, que pot facilitar en gran mesura el anàlisis del cost, encara el
resultat no s’ha d’utilitzar oficialment sense una revisió professional.
Suposem que es disposa d’un pressupost en les condiciones indicades.
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Obra en fase d’estudi, amb amidaments de projecte i revisada

Generar l’objectiu
A Presto tots els anàlisis de cost i termini es realitzen sobre una estructura de preus
paral·lela al projecte que és l’objectiu de cost, de forma que el pressupost es manté tal i
como figura en el projecte.
Per a generar l’objectiu es pot utilitzar "PROCESOS: Generar objectiu". En aquest cas, en
el que no hi preus unitaris ni descomposicions, es igual de senzill desplegar l’arbre
complet en l’esquema de pressupost i objectiu i copiar la columna "CanPres" sobre
"CanObj".
Aquest amidament es pot revisar i corregir, a partir dels plànols, del model BIM, si
existeix, o d’altres documents del projecte. Des d’aquest moment es disposa de dos
amidaments.
Es suposa que es licita amb el sistema d’amidament tancat. Per tant, la del projecte
s’utilitzarà per a estimar els ingressos, quan es disposi de preus unitaris, i la revisada
per a calcular els costos.
Pres = CanPres x Pres
Obj = CanObj x Obj
En el cas d’amidament obert, pel contrari, els ingressos esperats serien:
ObjPres = CanObj x Pres

Anàlisi del cost estimat
En alguns casos, el cost unitari es pot introduir directament a la unitat d’obra, en base a
l’experiència dels professionals o buscant unitats d’obra similars en altres pressupostos
i bancs de preus.
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També és possible crear descomposicions més o menys precises, utilitzant conceptes
globals per a ma d’obra, materials i equips o introduint elements reals, provinents
d’una base de dades predefinida de costos estimats.
Presto permet afegir conceptes a l’objectiu que no estan en el pressupost, i viceversa,
anul·lant la quantitat o el preu corresponent, a fi d’anar generant l’estructura de costos
adequada a la contractació de l’obra, que acostuma a ser diferent a la del pressupost
rebut. Per exemple, els costos indirectes o els medis auxiliars que no son facturables
s’introdueixen exclusivament a l’objectiu. Igualment, unes unitats d’obra del pressupost
se refonen en l’objectiu, altres es desglossen més, etc.
Tots aquests processos es realitzen amb les opcions habituals de Presto, treballant
sobre quantitats i preus de l’objectiu, amb el suport de les operacions automàtiques
que es descriuen a continuació. El resultat final és un pressupost estructurat en la forma
adequada per a la contractació, que pot tenir un cost objectiu estimat inclòs abans de
rebre les ofertes de sots contractistes i proveïdors.
Actualitzar descomposició d’objectiu
Si es disposa d’una base de costos estimats, aquesta opció permet automatitzar
l’assignació de costos, si be és necessari assignar prèviament a cada unitat d’obra un
codi que la relacioni amb els utilitzats en el banc.

Obra actualitzada amb preus i descompostos propis d’objectiu

El codi original es pot copiar en el camp "Código2" o en un altre, en l’arbre o en
la llista de conceptes, desplegant tots els conceptes, copiant la columna del codi
sobre l’altre camp de la forma habitual en Windows.
Refondre unitats d’obra
Quan el pressupost d’origen conte unitats d’obra excessivament desglossades, que es
contractaran i executaran globalment, aquesta opció genera automàticament les
unitats d’obra agrupades. Les unitats originals s’anul·len de l’objectiu i les agrupades
s’anul·len del pressupost.
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Canonades de PVC i formigó refoses en dues partides equivalents

Altres operacions automàtiques amb els costos
Aquestes opcions son útils quan per l’origen del pressupost, com en l’obra pública
espanyola, es disposa de descomposicions de preus o d’amidaments detallats.
Reestructurar descomposició d’objectiu
Aquesta opció permet refondre o eliminar tots els conceptes de cada naturalesa en las
descomposicions de preus, per exemple, per a substituir tota la ma d’obra per una
quadrilla única, que es sots contracta.
Desglossar partides per activitats
Aquesta opció és útil quan existeixen amidaments detallats i el cost d’una unitat d’obra
és diferent per a unes línies d’amidament i altres, per la ubicació o per qualsevol altre
causa. En aquest cas, és necessari assignar prèviament activitats a les línies que
permeten separar-les en les diferents unitats d’obra.
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Forjat amb amidaments agrupats per plantes

Como en el cas anterior, es creen només a l’objectiu, per no alterar el pressupost.

Resultat del desglossament per activitats

Desglossar partides per descomposició
Opció interessant quan existeixen descomposicions de preus però una unitat d’obra
s’ha de separar en dues o més, que es contracten de forma independent. Els
rendiments dels conceptes que es desitja extraure per a formar una altre unitat d’obra
s’anul·len o es disminueixen en l’objectiu, a la quantitat necessària. Presto genera la
nova unitat com la diferencia entre la descomposició total, que roman en el pressupost,
i el que ha quedat en l’objectiu. El procés es pot repetir més vegades.
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Planificació (opcional)
L’objectiu de cost es pot periodificar, assignant les quantitats de cada unitat d’obra als
mesos o fases en les que es preveu la seva construcció. Existeixen diverses formes per a
realitzar aquesta planificació, mes o menys aproximades, que es poden utilitzar en
aquesta fase del projecte per a analitzar les necessitats financeres quan no existeix una
planificació tècnica detallada, com se descriu en altres documents independents.
Si existeixen, els contractes que es descriuen més endavant es poden generar
periodificats en base a la mateixa.

Paquetització
L’objectiu de cost es la base per a sol·licitar ofertes a sots contractistes i proveïdors,
creant contractes amb tots els elements que son subministrats o executats per un
mateix tipus de proveïdors.
Es possible crear contractes manualment i associar-los els subministraments desitjats.
No obstant, els procediments descrits a continuació agilitzen en gran mesura aquest
procés.
Qualsevol capítol existent es pot marcar com a contracte amb el menú contextual sobre
la icona de la naturalesa. Això és útil quan totes les unitats d’obra que conte poden ser
subministrades per un mateix proveïdor i evita els processos de re-agrupament que es
descriuen a continuació. Es manté així una estructura de contractes congruent o
idèntica a la del pressupost.
Lots de compra
En els altres casos, és necessari assignar a cada concepte que es desitja comprar o
contractar un codi de grup, família o lot de compra, que sigui comú amb els altres
elements similars. Aquest grup es pot associar manualment o es pot escollir d’una base
de dades de grups de compra predefinida o banc de contractes.
El banc de contractes és un pressupost normal de Presto que conte com a
capítols i sots capítols tots els codis de grups de compra admissibles, i es
configura a "FITXER: Entorn de treball: Bancs: Grups de compra". Amb Presto es
subministra el banc d’exemple "Base de datos de proveedores", en el directori
"Reference" de la instal·lació.
Al situar-se en el camp "Grupo" de un concepte, Presto mostra un arbre desplegable
amb els grups, facilitant la selecció i mantenint la uniformitat entre les diferents obres.
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Banc de grups de compra predefinits, amb proveïdors

Aquest banc te possibilitats molt interessants:


Si a cada grup es disposen conceptes amb els codis d’unitats d’obra que els
corresponen, l’assignació es completament automàtica utilitzant "PROCESOS:
Reomplir grups de compra". aquesta assignació també es pot fer en base a
inicials dels codis o per les seves naturaleses.



Si en cada grup s’insereixen com a conceptes inferiors les entitats de tipus
proveïdor que els subministren, es possible utilitzar-los més endavant per a
buscar els proveïdors adequats a cada contracte.



Si cada grup inclou un text amb condicions de compra, aquest text s’afegirà als
contractes generats amb el grup.

Els components de l’objectiu que s’executaran directament per l’empresa i qualsevol
altre dels que ja es coneix el cost es poden agrupar en un lot únic que no es licita, útil
per al control interno.
Crear contractes
El procés de creació de contractes requereix executar "PROCESSOS: Calcular recursos",
que calcula els elements que és necessari contractar, assignats als seus lots respectius.
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Càlcul de recursos i les diferents opcions de desglossament

Aquest càlcul permet noves possibilitats, per que els recursos es poden agrupar:


Pel grup de compra, quan s’han assignat tal com s’acaba de descriure.



Per un proveïdor concret, quan ja estan assignats als conceptes.



Pels seus conceptes superiors, i això permet generar contractes de forma molt
automàtica, utilitzant els capítols com a grups de compra.

La finestra de "Recursos per grups" permet analitzar, comprovar i modificar aquesta
informació per a que els contractes generats siguin exactament els desitjats.
Es consideren recursos tots els elements necessaris per a executar l’obra, començant
pels conceptes de nivell més baix, o naturaleses bàsiques, quan existeixen
descomposicions de preus. Si es desitja comprar o sots contractar directament unitats
d’obra amb conceptes inferiors és necessari marcar-les prèviament com a subministres.
En aquest cas, els conceptes inferiors no es tenen en compte com a recursos.
Els contractes es creen amb "PROCESSOS: Crear contractes" i només és necessari
indicar si es requereix separar els contractes per fases o crear un contracte únic amb la
quantitat global. Si el concepte del grup de compra conte un text, quedarà afegit al
contracte.

Contractes i subministres obtinguts per cada grup de compra
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Preparació de la oferta
Assignació de proveïdors a contractes
Els proveïdors es poden associar manualment, creant les entitats necessàries i
arrossegant-les sobre el contracte, a la finestra "Contractes", o sobre la seva finestra de
subministrament.
També és possible realitzar assignacions automàtiques amb l’opció de menú contextual
"Cercar i associar proveïdors", si el banc de grups de compra ja conte proveïdors
assignats a cada grup.
Es pot limitar la cerca als del mateix codi postal, i això permet limitar-la també a només
un país o entorn geogràfic.

Recerca i associació automàtica de proveïdors d’impermeabilizants

Tramesa i recepció de sol·licituds de preus
Les sol·licituds de preus es poden exportar com a obra de Presto o en full Excel, amb la
informació estrictament necessària per a fer l’oferta.
Les ofertes rebudes en aquests mateixos formats s’importen directament, tenint en
compte només el preu unitari, i per tant no s’alteren de cap manera les restants
condicions de la oferta, encara que hagi estat modificada l’obra o el full Excel enviat.
Es diferencien els preus no oferts "NA" i els preus nuls.
La sol·licitud de preus també es pot generar en paper, PDF o en un document de Word,
i re-omplir posteriorment a ma.
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Sol·licitud de preus enviada a cada un dels oferents

Adjudicació de contractes
Presto genera tota la informació necessària per a comparar les ofertes, com els preus
mitjos de cada subministrament, la desviació estàndard i el preu mínim teòric
combinant els mínims de cada subministrament.

Comparació d’ofertes. En verd l’oferta més baixa de cada subministrament

Un cop estudiades les ofertes s’adjudiquen segons el criteri que cada usuari estableixi,
tot copiant els preus d’aquesta oferta al preu del contracte i substituint el preu de cost
objectiu, si aquest existeix.
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Generació del pressupost d’oferta
El pressupost es pot generar a partir de l’objectiu de diverses maneres:
Amb "PROCESSOS: Generar objectiu" i aplicant coeficients de pas per naturaleses.
Assignant un coeficient de pas a cada capítol.
En aquest cas, es copia el cost unitari al preu de pressupost, s’introdueix el coeficient en
un camp lliure per a guardar-lo com a referencia, com el "Relaciones.UsrNum", i s’opera
amb una expressió com la següent.
iif(Conceptes.Nat==5, Relaciones[CodInf==Relaciones.CodSup].UsrNum *
Conceptes.Obj, Conceptes.Pres)

Preu de pressupost calculat amb un coeficient de pas per capítol

Resum de pressupost de venda i cost per capítols
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Comprovació del marge
Un cop acabat l’estudi, es comproven els marges en pantalla o amb els informes
específics a tal efecte.

Benefici, sense aplicar sobre costos ni indirectes

Es poden incorporar els percentatges de sobre cost que afecten a la totalitat de l’obra:


Al pressupost, percentatges de costes indirectes, despeses generals, benefici
industrial i coeficient d’adjudicació.



A l’objectiu, es poden afegir els costos indirectes i despeses d’estructura
previsibles en capítols específics, anul·lats del pressupost.

Resum final aplicant diferents percentatges al pressupost i a l’objectiu

I desprès, un cop estudiat tot científicament, es rebaixa el preu per a posar el que digui
la direcció de l’empresa i aconseguir l’obra.
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