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OBJECTIU 

L’objectiu del present manual és ajudar a l’usuari ha definir les ofertes que sobre les que vulgui 

licitar d’un expedient que hagi estat penjat a la Web de Logaritme, per ella mateixa o per part 

d’algun dels seus socis. 
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SELECCIÓ DE CONCURSOS 

Quan s’obre l’aplicació, es mostra la següent pantalla, que permet, pressionant el botó 

“Comprovació de concursos”, consultar aquells concursos als que es pot presentar el licitador. 

 

En cas que es visualitzi en el requadre “Concursos a Logaritme” que pugui interessar, es realitza 

un doble clic, i el concurs baixa a l’aplicació. Per començar a consultar i ofertar per un expedient, 

caldrà fer doble clic sobre l’expedient del requadre “Seleccioni un expedient”. Al fer l’acció anterior, 

el programa porta fins a la pestanya “Identificar Proveïdor”. 
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IDENTIFICACIÓ DE PROVEÏDOR 

En aquesta pantalla, mostrada a continuació), el licitador ha d’introduir una sèrie de dades 

identificatives de la seva empresa. 

 

Tot i que les úniques dades obligatòries son el nom del proveïdor i el NIF, es recomana introduir 

totes les dades. 

Quan es pressiona el botó “Desar”, l’aplicació porta fins a la pestanya “Criteris de Valoració”. 
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CRITERIS DE VALORACIÓ 

Si l’empresa que publica l’expedient, decideix fer alguna consulta referent a criteris de valoració a 

nivell de d’empresa del licitador, aquests criteris es mostren en la pestanya “Criteris de valoració”. 

A la imatge següent es mostra un exemple en el que es pregunta sobre el Termini de lliurament, i 

sobre si l’empresa té el certificats ISO 14.000 i 9001:2008. 

 

Quan es pressiona el botó “Desar”, l’aplicació porta fins a la pestanya “Licitar”. 
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LICITAR 

En aquesta pestanya, es on pròpiament es defineixen les ofertes. A la pestanya “Fitxa Articles” es 

defineixen les dades principals de l’oferta, i a la pestanya “Fitxa Técnica” es defineix les dades a 

nivell tècnic i es pot pujar una imatge de l’article ofertat i la seva fitxa de seguretat. 

FITXA ARTICLES 

En aquesta pantalla es podran registrar les dades principals de cada oferta. Els camps mostrats en 

vermell son obligatoris. No es pot accedir a la pestanya “Fitxa Técnica” fins que no s’hagi desat la 

informació 

 

Per navegar entre els articles de l’expedient, i entre les ofertes gravades, es poden pressionar els 

botons mostrats a continuació. 

 

El botó variant permet crear una variant de l’oferta. Això serà possible si s’ha permès que 

l’expedient tingui variants, d’altra banda es permeten tantes variants com s’hagi definit al concurs. 

El botó “Esborrar” permet esborrar una oferta. 
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El botó “Inicialitzar” permet que la pantalla actual quedi sense cap valor, però no esborra l’oferta 

com a tal. 

El botó “Consultar” permet accedir fent doble clic sobre qualsevol de les ofertes de l’expedient, així 

com consultar les ofertes que s’han realitzat. A l’exemple de la imatge següent, es pot veure que 

s’ha fet dues ofertes per l’article amb ordre 1 de l’expedient, i que encara no s’ha ofertat pels 

articles amb ordre 2 i 3. 

 

 

FITXA TÈCNICA 

A la pestanya de la fitxa tècnica, no hi ha cap camp obligatori, i alguns d’ells recuperen la 

informació prèviament introduïda. 
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En aquesta pestanya es permet adjuntar amb l’oferta una imatge i la fitxa de seguretat de l’article 

ofertat. També es permet que el licitador pugui extreure en format pdf, i per tant també pugui 

imprimir una fitxa tècnica de l’article ofertat, tal i com es mostra en la següent imatge. 
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LLISTATS 

Es poden extreure dos tipus de llistats, tal i com es mostra en la següent imatge. 

 

LLISTAT D ’OFERTA TÈCNICA 

El llistat d’oferta tècnica permet desar, visualitzar o imprimir, mitjançant un arxiu PDF, les fitxes 

tècniques de totes les ofertes que s’hagin desat. 

Tan sols cal seleccionar l’opció “Llistat oferta tècnica” i pressionar el botó “Generar PDF”. El fitxer 

PDF s’obre automàticament, podent-se consultar i imprimir. Per defecte l’arxiu es desa a 

“...\Documents\WinOfe11\NOM_EXPEDIENT_NIF_LICITADOR\Llistats”, és a dir, dins de la 

carpeta “Els meus documents” de l’usuari de Windows , dins de la carpeta WinOfe11, i dins d’ella 

en una carpeta amb el nom conjunt de l’expedient i del NIF del licitador. 

LLISTAT D’OFERTA ECONÒMICA 

El llistat d’oferta econòmica permet desar, visualitzar o imprimir, mitjançant un arxiu PDF, la 

informació de la pestanya “Fitxa articles” de totes les ofertes que s’hagin desat. 

Tan sols cal seleccionar l’opció “Llistat oferta econòmica” i introduir la següent informació: 
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Per defecte l’arxiu es desa a 

“...\Documents\WinOfe11\NOM_EXPEDIENT_NIF_LICITADOR\Llistats”, és a dir, dins de la 

carpeta “Els meus documents” de l’usuari de Windows , dins de la carpeta WinOfe11, i dins d’ella 

en una carpeta amb el nom conjunt de l’expedient i del NIF del licitador. 
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EXPORTAR 

Una vegada s’han revisat les ofertes gravades, per poder presentar-se al concurs cal portar en 

format electrònic la informació de relativa al Sobre 2 i al Sobre 3. Per generar aquesta informació 

cal pressionar el botó “Exportar” ubicat a la part inferior de la pantalla, tal i com es mostra en la 

següent imatge. 

 

Al pressionar el botó “Exportar”, una pantalla informarà dels articles de l’expedient sobre els que 

no s’ha fet cap oferta. 
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Si el licitador no vol fer cap oferta sobre aquests articles, pressiona el botó “Continuar”. Aleshores 

cal seleccionar l’expedient sobre el que es vol exportar la informació per presentar-la al concurs. 

Es selecciona el concurs, tal i com mostra la següent imatge, i es pressiona el botó “Exportar”.  
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A continuació el programa mostra una finestra informativa que indica on es desaran els dos arxius 

que s’hauran de presentar al concurs en el Sobre 2 i en el Sobre 3 respectivament. 
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Per al sobre 2 cal seleccionar un arxiu zip anomenat “NOM-EXPEDIENT_NIF-

LICITADOR_Sobre2.zip” ubicat a “...\Documents\WinOfe11\NOM_EXPEDIENT_NIF_LICITADOR” 

Per al sobre 3 cal seleccionar un arxiu zip anomenat “NOM-EXPEDIENT_NIF-

LICITADOR_Sobre3.zip” ubicat a “...\Documents\WinOfe11\NOM_EXPEDIENT_NIF_LICITADOR” 

Un cop pressionat el Botó “D’acord” el programa informa que la exportació ha estat correcta. 

 

 

A continuació el programa pregunta a l’usuari si desitja Generar els llistats en format PDF, tal i com 

mostra la següent imatge. 
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En cas de seleccionar el botó “D’acord” es generaran els llistats. 


