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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT . 
  
TRAMITACIÓ  ORDINÀRIA 
 
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT 
 
Codi de 
contracte 

12003762 Descripció 
contracte 

Acord Marc per a la contractació del subministrament elèctric de 
l‟Ajuntament de Barcelona i altres organismes associats. 

 
Import 
pressupost 

65.744.391,76 Tipificació 
contracte 

5OXSSN Codi CPV  31154000-0 

  
 
 

Clàusula 1. Objecte i llei del contracte 
 
El present procediment de licitació té per objecte homologar, mitjançant acord marc, el subministrament 
d‟energia elèctrica de l‟Ajuntament de Barcelona i altres organismes associats de manera centralitzada. En 
tractar-se d‟un contracte en el qual l‟empresari s‟obliga a lliurar una pluralitat de bens de forma successiva i 
per preu unitari màxim, l‟adjudicació del present contracte s‟efectuarà d‟acord a les normes previstes al 
Capítol II del Títol II del Llibre III per a els acords marc amb un únic empresari. 
 
Aquest Plec té com objectiu licitar de forma agregada el subministrament d‟energia elèctrica destinat a 
Gerències, Districtes, Instituts Municipals i altres Organismes associats de l‟Administració relacionada amb 
l‟Ajuntament de Barcelona, per tal d‟obtenir quant al preu, les corresponents economies d‟escala, en les 
modalitats de subministrament en Baixa Tensió (BT) i Mitja Tensió (MT). L‟acord marc comprendrà la 
determinació de l‟empresa subministradora per cada lot o sublot, els preus unitaris que tindran el caràcter de 
màxims, i altres condicions generals del subministrament, així com els termes bàsics als quals haurà 
d‟ajustar-se la contractació derivada del present acord marc. 
 
El preus i les condicions resultants d‟aquesta licitació s‟aplicaran a l‟Ajuntament de Barcelona i a la resta 
d‟organismes que s‟indiquen en els annexos o que s‟hi puguin adherir a la present contractació segons les 
previsions del plec tècnic. 
 
La codificació dels subministraments segons la seva classificació estadística de productes per activitats és: 
 
CPA: 351410 Serveis de comerç d‟energia elèctrica 
CPV: 09310000-5 Electricitat 
          31154000-0 Subministraments ininterromputs d‟energia 
 
La documentació incorporada a l‟expedient que té naturalesa contractual és el plec de clàusules 
administratives i el plec de prescripcions tècniques. 
 
El present procediment segueix les especialitats previstes a l‟article 9.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2001, 
de 14 de novembre, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). Els 
subministrament resta subordinat a les necessitats de l‟Ajuntament. Per tant, la prestació del contractista 
quedarà condicionada a resolucions o indicacions administratives posteriors al perfeccionament de l‟acord 
marc. 
 
La contractació derivada tindrà la consideració de contracte de subministraments. 
 
Aquest contracte té naturalesa administrativa i se sotmet a la legislació de contractes del sector públic i al 
Plec de clàusules administratives generals de l‟Ajuntament de Barcelona.  
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Clàusula 2. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte 
 
El present pressupost està elaborat en base a, entre d‟altres factors, a la despesa realitzada la darrera 
anualitat, pel conjunt dels punts de subministrament inicialment previstos inclosos a l‟Annex II del Plec 
Tècnic. Les desviacions en el consum o la despesa indicats no podran ser objecte de cap penalització. 
 
El pressupost total de licitació és de 65.744.391,76  IVA inclòs al 21%, amb el següent desglossament: 
54.334.208,07 euros, pressupost net i 11.410.183,69 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al 
tipus del 21 %. Aquest pressupost correspon tant a la despesa corresponent a l‟Ajuntament de Barcelona 
així com a la corresponent als altres organismes que s‟integren dins del present contracte i que 
s‟especifiquen a l‟abans esmentat annex II del Plec Tècnic.  
 
Aquest pressupost és la suma dels dos lots en els quals es divideix el contracte, Lot 1: Baixa tensió i Lot 2: 
Mitja tensió i que engloben els següents sublots segons les tarifes d‟accés: 
 

  
TARIFA 

D'ACCÉS 

TOTAL 
PRESSUPOST   (IVA 

inclòs. 21%) 

LOT 1 

SubLot 1 2.0A         1.274.570,02 €  

SubLot 2 2.0DHA         4.147.068,66 €  

SubLot3 2.1A         1.063.925,61 €  

SubLot4 2.1DHA         6.210.675,32 €  

SubLot5 3.0A        45.152.387,70 €  

TOTAL LOT 1        57.848.627,31 €  

LOT 2 
SubLot 1 3.1A         2.542.220,94 €  

SubLot 2 6.1         5.353.543,51 €  

TOTAL LOT 2         7.895.764,45 €  

TOTAL CONTRACTE:        65.744.391,76 €  

 
 
El desglossament per lots respecte als quals es celebrarà la subhasta és el següent: 
 
 

Lot Ppost. sense IVA IVA 21% 
Ppost. IVA 

inclòs (21%) 

        

Lot 1 47.808.782,90 10.039.844,41 57.848.627,31 

        

Lot 2 6.525.425,17 1.370.339,28 7.895.764,45 

        

TOTALS (€) 54.334.208,07 11.410.183,69 65.744.391,76 
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Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l‟objecte del contracte, i els preus 
consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules administratives generals. 
En aquest import s‟inclouen tots els conceptes objecte de facturació, com són el terme de potència, el terme 
d‟energia, el corresponent a l‟impost elèctric per a cada subministrament, el lloguer dels equips de mesura, 
excessos de potència, recàrrecs per consum d‟energia reactiva, l‟I.V.A.(al 21%), així com qualsevol altre 
concepte legalment establert. 
 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la 
qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 
 
La despesa global d‟aquest contracte la configurarà la despesa real acumulada per a la contractació dels 
subministrament objecte d‟aquest Acord Marc, durant el període de vigència del mateix i segons les 
necessitats de l‟Ajuntament i Organismes Associats. 
 
El sistema de determinació del preu és per preus unitaris. 
 
En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del contractista o 
per raons d‟interès públic, només amb el tràmit d‟audiència, i l‟informe de la Intervenció. 
 
El pressupost dels diferents centres de cost definits al contracte podran ser objecte de traspassos interns, 
en cas què existeixi dèficit i/o superàvit de les quantitats de consum inicialment previstes en aquells, quan 
puguin ser objecte de compensació per fer front al pagament de les factures.  
 
Durant el període de duració de l‟acord es podrà incrementar o reduir el número de centres o punts de 
subministrament dels destinataris de l‟acord marc. 
 
L‟Ajuntament no resta obligat a exhaurir l‟esmentat import en atenció a què les factures, un cop finalitzat el 
contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista. 
 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals. 
 
Atès que el contracte es formalitza en exercici anterior al de l‟inici de l‟execució, se‟n sotmet l‟adjudicació a 
la condició suspensiva d‟existència de crèdit suficient i adequat per finançar les obligacions derivades 
d‟aquest contracte a l‟exercici corresponent. 
 
2. El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d‟adjudicació i la publicitat, és 
de 108.927.973,2421 euros pel LOT 1 i 14.976.993,4810 pel LOT 2, sense incloure l'Impost sobre el Valor 
Afegit, amb el següent desglossament: 
 
Valor Estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment de contractació sense 
incloure IVA : 
 

LOT 1 
    

     

Any VE prestació 
VE eventuals 
pròrrogues 

VE 
modificacions 
amb increment 
cost econòmic 

TOTAL      (sense 
IVA) 

2013 16.684.963,4628   835.000,0000 17.519.963,4628 

2014 24.317.039,2810   1.216.000,0000 25.533.039,2810 

2015 6.806.780,1570 20.136.797,9876 1.348.000,0000 28.291.578,1546 

2016   27.964.595,1731 1.399.000,0000 29.363.595,1731 

2017   7.827.797,1806 392.000,0000 8.219.797,1806 

TOTAL 47.808.782,9008 55.929.190,3413 5.190.000,0000 108.927.973,2421 

     

     LOT 2 
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Any VE prestació 
VE eventuals 
pròrrogues 

VE 
modificacions 
amb increment 
cost econòmic 

TOTAL      (sense 
IVA) 

2013 2.270.769,6198   113.000,0000 2.383.769,6198 

2014 3.365.029,7025   168.000,0000 3.533.029,7025 

2015 889.625,8430 2.846.714,4384 187.000,0000 3.923.340,2814 

2016   3.869.784,1579 193.000,0000 4.062.784,1579 

2017   1.023.069,7194 51.000,0000 1.074.069,7194 

TOTAL 6.525.425,1653 7.739.568,3157 712.000,0000 14.976.993,4810 

 

Clàusula 3. Termini i lloc de lliurament  
 
La durada del contracte serà de 24 mesos. 
 
L‟ inici del contracte serà a partir del dia següent al de la formalització del contracte, o bé la data que 
s‟indiqui al document de formalització del mateix.  
 
La vigència del present Acord Marc, podrà prorrogar-se fins a un màxim de 24 mesos per acord de l‟òrgan 
de contractació adoptat almenys un mes abans de la finalització de la vigència inicial del contracte o de les 
seves pròrrogues. Aquest acord de l‟òrgan de contractació serà obligatori per l‟empresari.  
 
La vigència de la contractació derivada d‟aquest acord marc en cap cas podrà superar la prevista per l‟acord 
marc. 
 

Clàusula 4. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació  
 
1. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. 
 
2. El present Acord Marc s'adjudicarà per procediment obert a una única empresa per lot.  
 
Les empreses podran presentar la seva oferta a un o ambdós lots. 
 
3. Aquesta adjudicació adopta la forma de subhasta electrònica, tal com es preveu a l‟article 148 del 
TRLCSP, que tindrà lloc una vegada efectuada una primera avaluació completa de les ofertes presentades.  
 
Els licitadors que hagin presentat una proposició que compleixi els requeriments determinats en el plec de 
clàusules administratives seran convocats per l‟òrgan de contractació a la licitació de la subhasta per correu 
electrònic, fax i/o mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat , acomplint-
se les condicions en les formes previstes en el Plec de clàusules administratives generals de l‟Ajuntament 
de Barcelona. 
 
Els consums derivats de cada punt de subministrament es classifiquen en dos lots: LOT1 corresponent a 
baixa tensió i LOT2 corresponent a mitja tensió. Dintre de cada LOT es fa la diferenciació dels punts en 
funció de la seva tarifa d‟accés, els quals es constitueixen d‟aquesta forma en sublots.  
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Classificació consums anuals en lots ( MWh/any) : 
 

 

 
TARIFA 

D'ACCÉS 
POTENCIA 

kW 
TENSIÓ 

DISCRIMI -
NACIO 

HORARIA 

NOMBRE 
DE PUNTS 

CONSUM 
MWh/any 

LOT 1 

2.0A <= 10 BT 1P 669 2.581,0 

2.0DHA <= 10 BT 2P 798 19.045,1 

2.1A 10 ÷ 15 BT 1P 172 1.819,1 

2.1DHA 10 ÷ 15 BT 2P 662 27.387,0 

3.0A > 15 BT 3P 1.010 108.599,7 

LOT 2 
3.1A <= 450 MT 3P 10 2.403,2 

6.1 > 450 MT 6P 17 17.804,2 

    TOTAL 3.338 179.639,3 

 
 
En base a  les necessitats i singularitats de l‟Organització Municipal es licitaran dos, ( 2 ), subhastes 
electròniques, una per cada lot : 
 

Subhasta 1 : LOT 1 
Adjudicació de forma integral  dels Sub_Lots 1 – 2 – 3 – 4 - 5, al licitador que ofereixi el millor preu 
pel conjunt dels Sub_Lots en base a la fórmula establerta al plec tècnic. 
 
Subhasta 2 : LOT 2 
Adjudicació de forma integral  dels Sub_Lots 1 – 2, al licitador que ofereixi el millor preu pel conjunt 
dels Sub_Lots en base a la fórmula establerta al plec tècnic. 

 
Criteris 
 
La selecció de l‟oferta econòmicament més avantatjosa s‟efectuarà mitjançant subhasta electrònica, que es 
desenvoluparà tal com preveu l‟article 148 de la LCSP. 
 
Les ofertes de preus presentades per a cada Lot-Sublot i període seran agrupades en dos subhastes que 
comprendran els lots següents: 
 

 Subhasta 1: Lot 1 integrat agrupant els Sub_Lots 1 - 2 – 3 – 4 - 5. 
 Subhasta 2: Lot 2 integrat agrupant els Sub_Lots  1 – 2 

 
S‟adopta un model teòric de càlcul, on s‟aplica una fórmula matemàtica algebraica que facilita un valor al 
que anomena Preu del Lot.  
 
Aquest valor en si mateix, no correspon a l‟import d‟adjudicació del contracte, donat que només contempla 
preus del factor d‟energia sense contemplar la resta de factors que composen el preu final de l‟energia que 
es consumeixi ( cost peatges, termes de potencia, consums energia reactiva, recàrrecs legals, impostos 
elèctrics, Impost valor afegit ...).   
 
Bàsicament es tracta d‟un valor que permet establir de forma objectiva la comparativa entre les diferents 
ofertes realitzades pels diferents licitadors, i que es detalla als paràgrafs següents. 
 
Aspecte a valorar 
 
L‟aspecte a valorar en el procediment de cada subhasta electrònica serà un Preu, (Preu LOT) global per al 
conjunt de Sub_Lots compresos en el Lot objecte de la subhasta). 
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Aquest Preu correspon a un preu unitari ponderat sobre el consum elèctric en kWh, la ponderació del qual 
es realitza primer per a cada SubLot en funció del consum global en cada període i finalment ponderant el 
preu obtingut en cada SubLot en funció del seu consum global respecte al consum total del Lot. 
 
Cal notar que aquest preu no conforma el preu final de la energia elèctrica, ja que aquest es veu afectat 
també per un terme de potència (regulat), complements per reactiva i excessos de potència i els impostos 
aplicables. 
 
Els preus de la oferta també podran patir variacions durant la vida del contracte ja que una part d‟aquest 
preu està formada per components regulats, com ara les tarifes d‟accés, els quals es troben sotmesos a 
actualitzacions trimestrals. 
 
El preu del Lot serà calculat com a preu mig ponderat en funció del consum anual de cada Sub_Lot, sense 
l‟IVA ni l‟impost elèctric, que la plataforma electrònica de subhastes calcularà a partir de la fórmula següent 
: 
 

kWhc
CTA

POCP

PREU
LOTSUB

i

ii

LOTSUB /€

*

_

_  

 
On: 
 

CPi =  Consum anual del Sub_Lot en el període “i” [kWh] 
POi =  Preu ofert en el període “i”  [c€/kWh] 
CTASUB_LOT = Consum total anual del Sub_Lot   [kWh] 

 
El Preu del Lot, (integració del Sub_Lots), resultant seria el següent: 
 

LOT

LOTSUB

i

i

CTA

PREUCSL

LOTPREU
_*

_  

 
On: 
 

CSLi =  Consum anual del Sub_Lot “i” [kWh] 
CTALOT = Consum total anual del conjunt de Sub_Lots  [kWh] 

 

 

 
Atès que, en cada Sub_Lot, cada punt de consum té una potència contractada en cada període, i que els 
preus per aquest concepte estan regulats pel Ministeri de Industria, Energia i Turisme, el terme de potència 
no serà considerat com a part de l‟oferta, donat que es tracta d‟un factor comú per a totes les empreses que 
no ofereix l‟oportunitat de millorar les ofertes econòmiques que les empreses licitadores facin el dia de la 
subhasta electrònica . No obstant, si que és tindrà en compte el terme de potència a l‟hora de fixar els preus 
finals adjudicats a cada punt de consum. 
 

 
Atenent a una “corba de càrrega tipus” anual que es pot associar a cada Sub_Lot, es defineix el factor “F” 
com el percentatge del consum total anual atribuïble a cada període “i” . En virtut d‟aquest factor “F”, es 
mostra en la següent taula, per a cada Sub_Lot, el consum anual assignat a cada període “i”, que en la 
plataforma electrònica de subhasta utilitzarà per a calcular la part de l‟oferta corresponent al terme CP * PO 
en cada període “i” : 
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Criteri d’adjudicació : 
 
L‟adjudicació es farà a favor de l‟empresa que tingui, pel LOT (agrupació de Sub_Lots) objecte de la 
subhasta, el preu més baix. 
 
En cadascuna d‟aquestes e-subhastes es visualitzaran, els següents conceptes econòmics (atributs) : 
 
 
LOT 1 ( Integració Sub_Lots 1 – 2 – 3 – 4 - 5) 
 
 Preu LOT 1 =   (0,01619 * Preu Sub_Lot 1) + (0,11946 * Preu Sub_Lot 2) + (0,01141 * Preu 

Sub_Lot 3) + (0,17177 * Preu Sub_Lot 4) + (0,68117 * Preu Sub_Lot 5) 
 
 
LOT 2 ( Integració Sub_Lots 1 – 2) 
 
 Preu LOT 2 =  (0,11893 * Preu Sub_Lot 1) + (0,88107 * Preu Sub_Lot 2) 

 
Els licitadors que participin a la subhasta hauran d‟introduir les seves ofertes en quant a Preu LOT per a 
cadascun dels dos Lots a contractar. 
 
Es facilitarà a cada licitador una eina de càlcul en format Excel per tal que l‟atribut Preu LOT sigui calculat 
d‟acord amb el preus ofertats per a cada període i tarifa en funció dels factors de ponderació de consum. 
 
L‟òrgan de contractació, acordarà l‟adjudicació de cada lot a favor de l‟empresa que realitzi l‟oferta 
econòmica més avantatjosa segons el model plantejat, atenent al que disposen els plecs sobre el 
procediment de la subhasta electrònica. 
 
Funcionament de la subhasta: 
 
Els licitadors que compleixin amb els requisits de capacitat, aptitud i solvència i que hagin presentat oferta 

documental vàlida, seran convocats per l‟òrgan de contractació a participar en una subhasta electrònica, 

mitjançant correu electrònic, fax i/o mitjançant la PSCP (Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 

Generalitat de Catalunya) per adjudicar el contracte, acomplint-se les condicions en les formes previstes en 

el Plec de clàusules administratives generals de l‟Ajuntament, per a que puguin concretar la seva millor 

oferta presentant nous preus revisats a la baixa segons el que estableix l‟art. 148 i següents del TRLCSP. 

La millor de  les ofertes documentals incloses pels licitadors en el Sobre 2, serviran de base per establir els 

preus màxims de sortida en la subhasta electrònica. Aquestes ofertes documentals prèvies es consideraran 

primera oferta de l‟empresa a la subhasta.  
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El dia i hora de la subhasta, serà comunicat a les empreses licitadores amb una antelació mínima de 2 dies 

hàbils. 

Per poder participar en aquesta subhasta, cal que les empreses licitadores estiguin registrades prèviament 

en la PSCP. El registre i la participació en subhastes electròniques de la PSCP, no comporta cap tipus de 

despesa pels licitadors 

Els requeriments tècnics d‟aquesta subhasta es poden consultar al document Annex “Informació per a 

licitadors convocats a subhasta electrònica” 

L‟òrgan de contractació, acordarà l‟adjudicació d‟aquest Acord Marc a favor de l‟empresa  que realitzi l‟oferta 

econòmica més avantatjosa a la subhasta electrònica a cada lot segons el model plantejat. 

Els proveïdors podran accedir des del dia que siguin invitats a participar-hi en la subhasta, a les 

especificacions tècniques concretes amb els seus annexos. 

Els licitadors participaran en la subhasta electrònica prèvia identificació de la seva personalitat mitjançant la 

utilització de la seva firma electrònica reconeguda. Aquesta condició és indispensable per a poder participar 

a la subhasta. 

La durada inicial de cada subhasta serà de 20 minuts. Si en els últims 5 minuts, abans de l‟hora 

d‟acabament, es presentés una oferta de millora, es prorrogarà el termini de tancament en 5 minuts més, 

fent-se successives pròrrogues en el cas de que es presentessin noves ofertes i fins que no s‟esgoti un 

període de 5 minuts sense una nova oferta de millora. 

Els licitadors estaran obligats a participar en la subhasta de prova que es durà a terme a través de la 

plataforma i respecte a la qual es comunicarà degudament dia i hora. 

Durant la fase de la subhasta, i de manera continua i instantània, es comunicarà als licitadors la informació 

que els permeti conèixer, en cada moment, la seva respectiva classificació i el valor de l‟oferta guanyadora 

sense que en cap cas pugui divulgar-se la seva identitat. 

Les variacions que podran fer-se en les successives ofertes de millora consistiran en una rebaixa 

mínima de  0,005 cent€ / kwh, (cèntims d’Euro per kWh), respecte de la millor oferta que hi hagi en 

cada moment, i que es reflecteix en l’atribut “Preu Paquet de Contractació Lot” 

En cas que es produïssin complicacions per motius tècnics en el funcionament de la plataforma o, bé per 

dificultats d‟accés d‟una o més empreses licitadores en la presentació de les seves ofertes, el president de 

la mesa de contractació es reserva el dret de suspendre la realització de la subhasta en aquell període de 

temps que consideri adequat, mentre que no es restableixen les condicions de funcionament normal. La 

continuació de la subhasta es farà amb la prèvia comunicació a les empreses licitadores interessades del 

nou horari d‟inici, i si s‟escau, de la nova data. 

Les empreses licitadores participaran en la subhasta electrònica prèvia identificació de la seva personalitat 
mitjançant la utilització de la seva firma electrònica reconeguda. Aquesta condició és indispensable per 
poder participar en la subhasta. 
 
L‟empresa o empreses proposada/es com a adjudicatària/es haurà/n d‟enviar a la següent adreça 
electrònica ealonsos@bcn.cat, en un termini màxim de 48 hores des de la finalització del procés de 
subhasta, els preus unitaris ofertats d‟acord amb el model de proposició econòmica que s‟assenyala en la 
clàusula 7a apartat 2 d‟aquest plec, que ha donat com a resultat final el preu unitari total ofertat en la 
subhasta. Als efectes del còmput d‟aquest termini màxim no es tindrà en compte els dies festius a 
Barcelona, i s‟entendrà prorrogat el termini al primer dia hàbil següent.  
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L‟incompliment d‟aquesta condició serà causa de nul·litat de la proposta d‟adjudicació, que s‟efectuarà a la 
segona empresa que hagi presentat l‟oferta més econòmica, i així successivament si s‟escau. 
 
 

Clàusula 5. Publicitat de la licitació 
 
1. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant (www.bcn.cat/perfildecontractant ) i 
en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), amb una antelació mínima de 29 dies naturals, atès que 
existeix anunci indicatiu previ, a comptar des de la data de la seva remissió a l‟Oficina de Publicacions 
Oficials de la Unió Europea, del dia assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions; 
posteriorment, es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), amb una antelació mínima de 15 dies naturals 
a l'assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions, on es farà constar la data de la remissió 
de l'anunci al DOUE. 
 
2. L‟import màxim de les despeses de publicitat de la licitació a càrrec de l‟adjudicatari en els diaris o 
butlletins oficials, o en altres mitjans de difusió, serà de 2.000 euros. 
 
 

Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors 
 
1. Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb condició 
d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no estiguin incorregudes en 
cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. L'activitat de 
les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus 
respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb elements suficients per a 
la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresaris hauran de comptar amb l‟habilitació 
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l‟activitat o la prestació 
que constitueixi l‟objecte del contracte. 
 
2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi temporalment a aquest 
efecte. 
 
Les unions temporals d‟empresaris (UTE) han d‟acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest 
plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents. 
 
3. En el present contracte no s‟exigeix classificació, sense perjudici de l‟acreditació per part dels empresaris 
de la precisa solvència econòmica, financera i tècnica, per a la qual cosa s‟estableixen les següents 
condicions mínimes, que hauran d‟acreditar pels mitjans establerts a la clàusula següent: 
 

- Acreditar haver obtingut una mitjana de xifra de negocis d‟almenys 100.000.000,00 durant els tres 
últims exercicis 

- Haver realitzat un mínim de 4 subministraments similars a l‟objecte del contracte a entitats públiques 
o privades, per un import superior en el seu conjunt a 5.000.000 euros durant els tres últims anys 

 
- El licitador haurà d‟estar inscrit al Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadores i 
Consumidors Qualificats. 
 
Aquestes autoritzacions s‟han d‟incloure en el sobre A “documentació administrativa” conforme s‟indica en la 
clàusula següent del present Plec. 
 
4. Malgrat el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les empreses que 
haguessin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte si aquesta 
participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi en 
relació a la resta de les empreses licitadores. 
 
 
 

Clàusula 7. Documentació que han de presentar els licitadors 

http://www.bcn.cat/perfilde


 

 Gerència de Recursos 

 

  Pàg. 10 de 31                                                                                                                                                                                                    

 
La documentació es presentarà en dos sobres tancats, designats respectivament amb els números 1 i 2. El 
sobre número 1 ha de contenir la documentació administrativa, el sobre número 2 ha de contenir la 
documentació que haurà de ser valorada segons criteris avaluables de forma automàtica. En cas que es 
liciti per més d‟un lot es presentarà un sobre 2 per cada lot. 
 
Aquests sobres han d‟estar signats pel licitador o persona que el representi, i en el seu interior s‟incorporarà 
una relació, en full independent, en la que es facin constar els documents inclosos ordenats numèricament. 
 
1. Sobre núm. 1.  
 
A l‟exterior, hi ha de figurar la menció: "Sobre núm. 1. Documentació administrativa per procediment relatiu a 
l‟adopció de l‟Acord Marc amb núm. de contracte 12003762, que té per objecte la celebració de l‟Acord marc 
pel subministraments d‟electricitat per a diversos edificis i instal·lacions de l‟Ajuntament de Barcelona i 
organismes associats, expedient núm. 20130004, tramitat per la Direcció d‟Administració del Gerència de 
Recursos  , presentada per ... amb NIF ..., amb domicili a efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax 
...... e-mail..... LOT "  
 
El sobre ha de contenir els documents que tot seguit es relacionen, amb les excepcions següents: 
 

 La inscripció en els Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o de la 
Generalitat de Catalunya, eximeix de la presentació dels documents actualitzats que hi figurin 
assenyalats amb les lletres a), b.1), d), e) i f). A aquests efectes, l‟Ajuntament incorporarà a l'expedient 
diligència acreditativa dels documents vigents aportats pels empresaris i que figurin en l'esmentat 
Registre, sense perjudici de la presentació per part de l‟empresari de la declaració esmentada a l‟apartat 
g). 

 

 L‟aportació per l‟empresari del document acreditatiu de la inscripció en el Registre de Licitadors de 
qualsevol Administració pública amb la que l‟Ajuntament hagi establert conveni de col·laboració, amb els 
mateixos requisits i continguts, eximirà de la presentació dels documents que hi figurin inscrits i que 
siguin exigits a la present clàusula. En aquests casos ,també haurà d‟aportar la declaració esmentada a 
l‟apartat g). 

 
a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d‟obrar de l'empresari: 
 

a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document nacional d'identitat 
(DNI), o document que el substitueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF). 
 
a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació 
mercantil aplicable, s'aportarà l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta 
fundacional en què constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en 
el Registre oficial corresponent. 

 
a.3. Per a les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea, certificació acreditativa de 
la inscripció en les llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar establertes pels Estats membres, 
o presentació dels certificats comunitaris de classificació. 

 
a.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l'apartat anterior, informe expedit per la Missió 
Diplomàtica Permanent o oficina consular d‟Espanya del lloc del domicili de l‟empresa. 
 
A més, s'hi haurà d'acompanyar informe de la respectiva missió diplomàtica permanent d‟Espanya o de 
la Secretaria general del Comerç exterior del Ministeri d‟Economia sobre la condició d‟Estat signatari de 
l‟acord sobre contractació pública de l‟Organització Mundial del Comerç, sempre que el contracte estigui 
subjecte a regulació harmonitzada, o en cas contrari, l‟informe de reciprocitat lliurat per l‟esmentada 
missió diplomàtica. 

 
b) Documents que acrediten l‟apoderament, si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una 
persona jurídica: 
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b.1. Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent i validat per 
la Secretaria General de la Corporació o Secretaria Delegada corresponent a l'òrgan gestor de 
l'expedient de contractació. 
 
b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 

 
c) Documents o mitjans que acrediten la solvència econòmica, financera i tècnica, justificatius de 
l‟acompliment de les condicions mínimes requerides per accedir a l‟adjudicació del contracte: 

 
c.1 Per acreditar la solvència econòmica i financera, sense perjudici que per raons justificades puguin 
presentar qualsevol altra documentació considerada suficient per l'Ajuntament: 

 
-  Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit 

d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis 
disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura 
que es disposi de les referències de l'esmentat volum de negocis.  

 
c.2 Per acreditar la solvència tècnica: 

- Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims anys, indicant-ne 
l‟import, dates i destinatari públic o privat. Els subministraments efectuats s‟acrediten mitjançant 
certificats expedits o visats per l‟òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector 
públic o quan el destinatari és un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, 
a falta d‟aquest certificat, mitjançant una declaració de l‟empresari 

 
- El licitador presentarà una declaració ratificant que resta inscrit al Registre Administratiu de 

Distribuïdors, Comercialitzadores i Consumidors Qualificats i que aquesta inscripció . 
 
d) Declaració responsable, signada pel legal representant, de què el licitador no es troba incorregut en cap 
prohibició per contractar amb l‟Administració. Aquesta declaració haurà de contenir expressament el fet 
d‟estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents. També haurà de contenir la manifestació de què dóna compliment a les previsions de 
la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals 
 
e) En matèria de l‟Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d‟activitats que hi estan subjectes: 
1. Alternativament, un d‟aquests documents: 

- o una declaració responsable sobre la classificació de la seva activitat que figura al Cens 
corresponent, amb indicació de l‟epígraf, que ha d‟ajustar-se a l‟objecte del contracte; 
- o una certificació de l‟Agència d‟Administració Tributària sobre el contingut del Cens; 
- o el document de declaració en el Cens corresponent. 

2. A més, només per a les persones jurídiques: 
- Una declaració responsable de trobar-se en un supòsit d‟exempció legalment previst o, si no estan 
exempts, l‟últim rebut de l‟impost de l‟epígraf que correspongui amb l‟objecte del contracte; 
- i una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de l‟impost. 

 
f) Només per a empreses estrangeres: declaració signada pel legal representant, de submissió a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera 
directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador. 
 
g) Si escau, declaració responsable del representant legal de l'empresari conforme les circumstàncies 
reflectides en el certificat d‟un Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades o, en el seu cas, en un 
certificat comunitari de classificació no han experimentat cap variació. En el supòsit que no siguin aportats 
pel propi licitador, la incorporació d‟aquests certificats al procediment es farà d‟ofici per l‟òrgan encarregat de 
l‟examen de les proposicions, el qual sol·licitarà directament al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades la seva expedició per mitjans electrònics. 
 
h) Especialitats en relació a les unions temporals d‟empresaris: 
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h.1. Cadascun dels empresaris que la componen haurà d‟acreditar la seva capacitat d‟obrar i solvència 
conforme als apartats anteriors, amb acompliment, si escau, del que disposa la clàusula anterior. 
 
h.2. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d‟un representant o apoderat únic amb 
facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva 
extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la 
participació de cadascun d‟ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, cas de 
resultar adjudicataris. 
 
h.3. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l‟Administració competent. Només en el cas de 
resultar adjudicatària la unió, haurà d‟acreditar la seva constitució en escriptura pública i aportar el NIF 
definitivament assignat. 
 
h.4. Podran constituir la garantia provisional, si resulta exigible, una o vàries de les empreses participants 
en la unió, sempre que en conjunt arribin a la quantia exigida en aquest plec, però en ambdós supòsits 
la/es garantia/es hauran de garantir de forma solidària les empreses que han d‟integrar la UTE. 
 

Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpies, aquestes hauran d'estar legitimades per 
notari o compulsades amb el seu original per l'òrgan de contractació o per un funcionari d'aquesta 
Corporació. 
 
2. Sobre núm. 2.  
 
A l‟exterior ha de figurar la menció:  
 
“Sobre núm. 2. Proposició per al procediment relatiu a l‟adopció de l‟Acord Marc amb núm. de contracte 
12003762, que té per objecte la contractació dels subministraments d‟electricitat per a diversos edificis i 
instal·lacions de l‟Ajuntament de Barcelona i organismes associats, expedient núm. 20130004, tramitat per 
Direcció d‟Administració del Gerència de Recursos, presentada per ... amb CIF/NIF...  LOT x” 
  
El sobre ha de contenir l‟oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el representi i una declaració, 
també signada, expressiva de si s'acull, o no, la modalitat de constitució de la garantia definitiva, si escau, 
mitjançant retenció del preu. 
 
La proposició econòmica s‟ha d‟ajustar al model que s‟adjunta com a annex a aquest plec. 
 
A l‟interior de cada sobre s‟ha d‟incorporar una relació, en full independent, on es facin constar els 
documents inclosos, ordenats numèricament. 
 
 

Clàusula 8. Presentació de la documentació i de les proposicions 
 
1. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 29 dies naturals, atès que existeix 
anunci indicatiu previ, a comptar des de la data de la remesa de l'anunci al DOUE, sempre que hagin 
transcorregut 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l‟anunci oficial en el BOE. 
 
2. Les proposicions es podran presentar a l‟oficina del Registre General de l‟Ajuntament de Barcelona 
situada a la Plaça Sant Miquel. També podran presentar-se a qualsevol altra oficina de l‟esmentat Registre. 
 
Si l‟últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, s‟entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent. 
 
 

Clàusula 9. Mesa de contractació, comitè d‟experts i organisme 
tècnic especialitzat 
 
La mesa de contractació estarà constituïda per: 
 
President: L‟alcalde o persona en qui delegui, d‟acord amb l‟art. 13 de la Carta de Barcelona. 
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Vocals:  
 
Titulars Substituts 

 

1. El/la secretari/ària general 

 

2. L'/la interventor/a general 

 

3. La Directora de Serveis d‟Administració del 

Gerència de Recursos i Coordinació Territorial 

 

4. La Directora Tècnica de Manteniment i Pla de  

    Locals  

 

5.  El Cap de Departament de Subministraments  

 

El secretari delegat 

 

L'/la interventor/a delegat/ada  

 

El Responsable de Contractació del Departament 

 

 

Un tècnic adscrit al Departament 

 
 
Un tècnic adscrit al Departament 

 
2. Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari de la Corporació. 
 
 
 
 

Clàusula 10. Obertura de proposicions 
 
1. La Mesa de contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la finalització del termini 
de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la documentació integrant del sobre núm. 1. Si 
s‟observen defectes o omissions subsanables, atorgarà un termini de tres (3) dies hàbils per esmenar-los. 
Així mateix, l‟òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels empresaris aclariments 
sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d‟altres complementaris, que 
hauran de presentar-se en un termini no superior a cinc (5) dies naturals, sense que puguin presentar-se 
després d‟haver-se declarat admeses les ofertes. 
 
Posteriorment i dintre del termini màxim d‟un mes a comptar des de la data de finalització del termini per a la 
presentació de les ofertes, la Mesa de contractació procedirà, en acte públic, a l'obertura del sobre  núm. 2, 
excepte el de les proposicions rebutjades. Un cop feta una primera avaluació complerta de les ofertes de 
conformitat amb els criteris d‟adjudicació, es procedirà a efectuar la subhasta electrònica, convidant per 
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, tots els licitadors que hagin presentat ofertes admissibles 
perquè presentin nous preus revisats a la baixa o nous valors que millorin l‟oferta. Entre la data d‟enviament 
de les invitacions i el començament de la subhasta electrònica hauran de transcórrer, almenys dos dies 
hàbils. 
 
Finalitzat el procediment electrònic de formulació de reofertes i designada per la plataforma electrònica de 
gestió de les subhastes l‟oferta més baixa, el Secretari comunicarà el resultat de la subhasta electrònica a la 
Mesa de contractació amb la descripció del procés de la subhasta i l‟anàlisi, si s‟escau, de les incidències 
que s‟hagin pogut constatar. 
 
 

Clàusula 11. Adjudicació i perfeccionament de l‟Acord Marc 
 
1. L'òrgan competent adjudicarà o no, el contracte en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des del 
dia següent al de la celebració de la subhasta electrònica. Transcorregut el termini anterior sense que s‟hagi 
produït l‟adjudicació, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposta i a què se'ls torni o cancel·li la 
garantia constituïda, si escau. 
 
2. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicació de la Mesa de 
contractació, excepte en els casos següents: 
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a) Si la proposta de la Mesa de contractació s‟ha efectuat amb infracció de l'ordenament jurídic. Resta 
exceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament el licitador en favor del qual es realitzi la 
proposta; en aquest cas, l'adjudicació s'haurà de fer a favor de la següent proposició econòmicament 
més avantatjosa no afectada per la infracció, d'acord amb l'ordre de classificació de les proposicions 
presentades i acceptades. 
 
b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot ésser complerta com 
a conseqüència de què inclogui valors anormals o desproporcionats. En aquest cas, es donarà audiència 
al licitador que l‟hagi presentat per tal que en justifiqui la valoració i precisi les condicions de la seva 
oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del servei corresponent. L'òrgan de contractació, a la vista 
de la justificació efectuada pel licitador, dels informes esmentats i de la proposta de la Mesa de 
contractació acordarà l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa d'acord amb 
l'ordre de classificació de les proposicions presentades i acceptades. 

 
3. Prèviament a l'adjudicació, es requerirà al/s licitador/s que hagi/n presentat la millor oferta a la subhasta 
per cada lot per a què, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del 
requeriment, presenti/n la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud 
per contractar o de l'efectiva disposició dels mitjans que s‟hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte, així com constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent. Els corresponents 
certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que seran acceptats en els 
termes previstos en el plec de clàusules administratives generals. 
 
També, prèviament a l'adjudicació, es consultarà a l‟aplicació informàtica municipal del Sistema Integrat de 
Recaptació (SIR) que el licitador proposat com a adjudicatari es troba al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries amb aquest Ajuntament, i s‟obtindrà una còpia impresa de la consulta i s‟incorporarà 
a l‟expedient. 
 
Un cop presentada la documentació assenyalada i constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, 
s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de l'esmentada documentació. Si 
el licitador no presenta la documentació requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini 
assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent 
licitador segons l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes a la subhasta electrònica.  
 
4. L‟adjudicació es farà en resolució motivada. 
 
 

Clàusula 12. Garanties definitiva i complementària 
 
1. Garantia definitiva 
 
El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte està obligat a constituir una garantia definitiva 
consistent en el 5 per 100 del pressupost base de licitació per cada lot, IVA exclòs,  dins del termini de 10 
dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment. 
 
2. La/es garantia/es han de constituir-se a la Tresoreria de la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, 
planta 1, Edifici Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval 
bancari o per contracte d'assegurança de caució. L‟acreditació de la seva constitució podrà fer-se per 
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 
 
3. Per al cas que el document en què es formalitzi la garantia estigui legitimat per fedatari públic, no caldrà 
dur a terme la seva validació per part de  l‟Ajuntament. 
 
 

Clàusula 13. Notificació i formalització de l‟Acord Marc 
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1. L'adjudicació de l‟Acord Marc serà notificada als licitadors en el termini màxim dels 10 dies hàbils 
següents a què hagi estat acordada i simultàniament es publicarà en el perfil de contractant 
(www.bcn.cat/perfildecontractant). 
 
2. L‟acord marc no es podrà formalitzar fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació de l'adjudicació als licitadors. Si finalitzat aquest termini no s'ha interposat recurs especial que 
impliqui la suspensió de la formalització, o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió, es requerirà 
l'adjudicatari perquè en un termini no superior a 5 dies naturals des del següent al de la recepció del 
requeriment concorri a formalitzar el contracte.  
 
Si per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat la 
Corporació podrà entendre que l‟adjudicatari retira la seva oferta sol·licitant la documentació al següent 
licitador per l‟ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà títol suficient 
per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita 
l'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec. 
 
4. La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant (www.bcn.cat/perfildecontractant) i 
en el DOUE i BOE, en un termini no superior a 48 dies naturals a comptar de la data de la formalització. 
 
 

Clàusula 14. Abonaments al contractista 
 
La tramitació corresponent per a l‟abonament de les prestacions al contractista s‟efectuarà de conformitat 
amb el que estableix el Plec de clàusules administratives generals, el plec tècnic i  les bases d‟execució del 
pressupost. 
 
El pagament del preu no pressuposarà conformitat amb el subministrament efectuat, que podrà ser 
comprovat i regularitzat, en el seu cas. 
 
 

Clàusula 15. Revisió de preus 
 
L‟import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu mitjançant l‟abonament o descompte 
corresponent en les factures o pagaments parcials o, excepcionalment, en la liquidació del contracte, si no 
s‟han pogut incloure en les esmentades factures o pagaments parcials. 
 
La fórmula de revisió en el present plec és la que s‟especifica al plec tècnic.  
 
 

Clàusula 16. Direcció i inspecció de l‟execució del contracte 
 
L‟Ajuntament designarà un responsable del contracte entre el personal tècnic de la Corporació o aliè. Al 
responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització dels 
serveis contractats, i exercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions corresponents. 
 
D‟acord amb l‟establert a la clàusula 1 del present plec, aquest contracte té caràcter administratiu, l‟òrgan de 
contractació ostenta la prerrogativa d‟interpretar i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-lo per raons d‟interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes d‟aquesta.  
 
L‟administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l‟execució del contracte, que el 
subministrament s‟executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d‟acord amb les obligacions i 
exigències contingudes al present plec. 
 
 
 
 

http://www.bcn.cat/perfildecontractant
http://www.bcn.cat/
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TRAMITACIÓ DELS CONTRACTES DE PROVISIÓ DERIVATS DE 
L‟ACORD MARC 
 
Clàusula 17. Procediment d‟adjudicació 
 
Un cop adjudicat i formalitzat l‟Acord Marc, l‟Ajuntament contractarà els subministrament objecte d‟aquest 
Acord Marc a l‟empresa designada. 
 
Els contractes basats en aquest Acord Marc s‟executaran amb subjecció a les clàusules del present plec i el 
plec de prescripcions tècniques i d‟acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni 
l‟Administració a l‟adjudicatari a través del responsable del contracte. 
 
Els subministraments es contractaran mitjançant el procediment que preveu l‟article 198 de la TRLCSP 
sense que en cap cas es puguin introduir modificacions substancials respecte als termes establerts a l‟Acord 
Marc. 
 
Els subministraments derivats de l‟acord marc no requereixen licitació posterior ja que les condicions 
materials i econòmiques han estat concretades i considerades avantatjoses econòmicament en el 
procediment de selecció de l‟acord marc, d‟acord amb la previsió de l‟article 198.4 del TRLCSP. 
 
Els òrgans de contractació procediran a la tramitació del corresponent expedient d‟aprovació de la despesa, 
la formalització de la contractació derivada es produirà amb la resolució de l‟aprovació de l‟expedient de 
despeses notificada fefaentment a l‟adjudicatari. 
 
L‟adjudicatari del Lot corresponent al subministrament del qual es tracti, procedirà a iniciar els tràmits per 
donar l‟alta de manera automàtica i simultània a tots els punts de subministrament previstos en aquest plec. 
davant l‟empresa distribuïdora del subministrament.  
 
La vigència de la contractació derivada finalitzarà un cop s‟hagi presentat la última factura corresponent al 
consum del període pel qual s‟hagi efectuat el contracte .  
 
Durant la vigència de l‟Acord Marc els contractistes podran proposar a l‟òrgan de contractació ofertes 
limitades en el temps o el número, en condicions més avantatjoses a les de la pròpia adjudicació i oferir 
descomptes en els preus unitaris en funció de la quantitat de productes a adquirir o per qualsevol altra 
circumstància que els contractistes considerin oportuna, l‟aplicació de la qual requerirà, en tot cas, el vist-i-
plau del responsable del contracte. 
 
La formalització podrà efectuar-se sense necessitat d‟observar el termini previst a l‟article 156.3 del 
TRLCSP. 
 
 

Clàusula 18. Condicions especials d‟execució i obligacions del 
contractista derivats de l‟acord marc i de la contractació derivada. 
 
1. Condicions especials d‟execució  
 
En aquest contracte no s‟estableixen condicions especials d‟execució. 
 
2. Obligacions essencials del contracte: 
 
El contractista quedarà vinculat per l‟oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus 
termes, tindrà el caràcter d‟obligació essencial del contracte. 
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El licitador queda obligat a aportar el personal tècnic, equip i mitjans auxiliars precisos per a la correcta 
execució del servei contractat. Tot el personal que sigui necessari per donar compliment a les obligacions 
que es derivin del contracte, tant fix com eventual, tindrà el títol facultatiu o professional adequat a la seva 
tasca i dependrà exclusivament de l‟empresa adjudicatària que tindrà tots els drets i deures inherents a la 
seva condició d‟empresari. 
 
3. Obligacions del contractista: 
 
A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives generals i el plec tècnic, el 
contractista està obligat a: 
 
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i situació 

d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte. Durant la vigència del 
contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquelles 
persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 

 
b. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; 

també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del contracte. 
 
c. Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, i de conformitat 

amb les bases d'execució del pressupost municipal, l'Ajuntament descomptarà l'import de les 
esmentades despeses de la primera certificació o factura que s'expedeixi o de les següents, si fos 
necessari. 

 
d. Fer-se càrrec de les despeses de lliurament i transport fins el lloc convingut dels béns objecte del 

contracte. 
 
e. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 

impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l‟entorn, fer una correcta 
gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d‟acord 
amb la legislació vigent. 

 
f. Adscriure els mitjans personals i/o materials indicats en l‟oferta tècnica, al compliment del contracte, 

durant la seva vigència. 
 
g. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin 

relacionats amb l‟objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. 
L‟adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la 
desenvolupin i de la Llei de Contractes del Sector Públic. Als efectes de l'esmentada normativa, el 
contractista tindrà la consideració d‟encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les 
instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les 
prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques particulars, l‟adjudicatari 
també haurà de:  

 

 Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi elaborat per 

raó de l‟execució del contracte i, a tal efecte, l'adjudicatari/ària manifesta que té implantades i/o 

adoptarà abans de l‟inici del contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal 

de garantir la seguretat i evitar l‟alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a 

l‟estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin 

exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 

caràcter personal. 

 

 Aquestes mesures de seguretat implantades per l‟adjudicatari són les corresponents al nivell 

requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes, 

programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix 

aquell reglament. 



 

 Gerència de Recursos 

 

  Pàg. 18 de 31                                                                                                                                                                                                    

 Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a l‟efecte li 

trameti l‟Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió, 

publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació 

seguirà vigent un cop el contracte s‟hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per 

resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec. 

 Tornar a l‟Ajuntament, en tots el casos d‟extinció contractual, les dades de caràcter personal, i 

també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del tractament. 

 També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i 
documentació elaborada per raó de l‟execució del contracte i aquesta documentació no podà ser 
reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en 
aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte. 

 
h. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català, així com utilitzar en les 

instruccions d‟ús, etiquetatge i embalatge dels productes objecte del contracte, com a mínim el català. 
 
i. L‟empresa adjudicatària haurà de realitzar, sense cost per l‟Ajuntament, totes les gestions necessàries 

per facilitar l‟adaptació dels seus tràmits administratiu interns a les necessitats i peculiaritats de 
l‟organització municipal.   

 
 

Clàusula 19. Modificació de l‟Acord Marc i de la contractació 
derivada. 
 
Un cop perfeccionat el contracte, l‟òrgan de contractació només podrà modificar el contracte: 
 
1. Per raons d‟interès públic: 
 
Sempre i quan es justifiqui suficientment la concurrència d‟alguna de les següents circumstàncies: 
 
a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte a causa d‟errors o omissions en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques. 
 
b) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives que determinin la 
seva falta d‟idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o 
semblants, posades de manifest després de l‟adjudicació del contracte i que no fossin previsibles amb 
anterioritat aplicant tota la diligència requerida d‟acord amb una bona pràctica professional en l‟elaboració 
del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques. 
 
c) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els termes inicialment 
definits. 
 
d) Conveniència d‟incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, sempre que la seva 
disponibilitat en el mercat, d‟acord amb l‟estat de la tècnica, s‟hagi produït després de l‟adjudicació del 
contracte. 
 
e) Necessitat d‟ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, de seguretat 
o d‟accessibilitat aprovades després de l‟adjudicació del contracte 
 
La modificació del contracte que s‟acordi no podrà alterar les condicions essencials de la licitació i de 
l‟adjudicació del contracte, i haurà de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables per a 
respondre a la causa objectiva que la faci necessària i serà obligatòria per al contractista. 
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l‟audiència al contractista i, si escau, del redactor del 
projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 
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2. Per causes previstes i precises: 
 
Les causes previstes i precises de modificació de l‟acord marc i de la contractació derivada són les 
següent/s: 
 
S‟hagi de donar subministrament a punts inicialment no inclosos en el contracte.  
S‟hagi de donar cobertura a subministraments efectuats per empreses no adjudicatàries per tal de fer front a 
retards respecte a tràmits administratius no imputables al licitador. 
Canvis normatius que impliquin increments dels components del preu marcats legalment. 
Increment o decrement de les necessitats de subministrament. 
  
L‟abast de l‟increment o el decrement màxim de l‟import de la modificació són 5.902.000 euros iva exclòs. 
En cap cas l‟import de les modificacions podrà afectar més del 5% del preu del contracte. 
 
Les condicions, abast i límits d‟aquesta/es modificació/ons i la/es que hagi proposat l‟adjudicatari en la seva 
oferta, seran obligatòries pel contractista El procediment per aquesta modificació requerirà l‟audiència al 
contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 
document administratiu. 
 
Altres causes de modificació possible del contracte i que no alteren el seu cost econòmic són: 
 

- modificacions en el sistema de facturació, que preveu el plec tècnic, inicialment pactats. 
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l‟audiència al contractista i la seva formalització en 
document administratiu. 
 
 

Clàusula 20. Recepció i termini de garantia 
 
 
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s‟efectuarà 
mitjançant acta de recepció, que s‟estendrà dins el termini d‟un mes següent al seu lliurament o realització, 
si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l‟Ajuntament 
 
2. Un cop efectuada la recepció de les prestacions, s‟acordarà la liquidació del contracte dins del termini 
d‟un mes. 
 
3. En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i característiques. 
 
4. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s‟aprovi la liquidació del contracte, 
si no resulten responsabilitats que s‟hagin d‟exigir al contractista, i hagi transcorregut el termini de garantia. 
 

 

Clàusula 21. Subcontractació  
 
En el present contracte resta prohibida la subcontractació. 
 
 

Clàusula 22. Cessió del contracte 
 
En el present contracte resta prohibida la cessió. 
 
 

Clàusula 23. Demora en les prestacions 
 
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, com 
també dels terminis parcials assenyalats per a l‟execució successiva. 
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2. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l‟Administració. 
 
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment 
del terminis total o parcials l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les 
penalitzacions diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA 
exclòs). 
 
4. En la tramitació de l‟expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions en 
el termini de cinc dies hàbils i l‟òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents. 
 
5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total o parcial arribin a 
un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l‟òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o 
acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions. 
 
6. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de pagament, 
sempre que la demora sigui superior a quatre mesos. 
 
 
 

Clàusula 24. Responsabilitat en l'execució del contracte 
 
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes en el Plec de clàusules 
administratives generals. A part de les establertes a l‟esmentat Plec, constitueixen 
 
a) Faltes molt greus: 
 
- L‟incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i, en especial de les del pla de seguretat i salut en les prestacions. 
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d‟acord amb la 
legislació vigent  
- L‟ incompliment culpable dels terminis establerts legalment per la tramitació dels ATR‟s  (Accés de Tercers 
a Xarxa) dels subministraments objecte del contracte quan generin un perjudici greu. 
- La reiteració en l‟incompliment de les peticions d‟adaptació dels tràmits interns de l‟empresa a les 
necessitats de l‟organització municipal.  

 
b) Faltes greus: 

 
- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
- L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions. 
- L‟incompliment de les condicions especials d‟execució establertes en aquest plec, quan no se‟ls hi hagi 
atribuït el caràcter d‟obligacions contractuals essencials. 
- La reiteració en l‟existència d‟errors en la facturació .  
 

c) Faltes lleus: 
 

- L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 

 
Les faltes establertes en aquest plec se subjecten, segons llur tipificació, al règim de sancions i altres 
responsabilitats previst al Plec de clàusules administratives generals. 
 
 

Clàusula 25. Resolució del contracte 
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1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes al Plec de clàusules 
administratives generals, amb els efectes assenyalats. 
 
2. A part de les establertes a l‟esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució: 
 

a. L‟incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el de 
prescripcions tècniques. 
 
b. L'incompliment de les obligacions contractuals essencials. 
 
c. Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte. 
 
d. No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o 
notoris i que estiguin relacionats amb l‟objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb 
ocasió del contracte. 
 

e. L‟incompliment de l‟execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi un 
perjudici molt greu. 
 
f. L‟incompliment reiterat dels requeriments municipals que impliquin perjudici greu per l‟Ajuntament. 
 
g. La desaparició de l‟adjudicatari del llistat que mensualment publica i actualitza la Comissió Nacional de 
l‟Energia a la seva pàgina web.  
 
 
 
Barcelona a,  

 
La Directora de Serveis d'Administració  

 
 
 
 
 

Signat: Cruz M. Pérez i García  
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ANNEX I 
 
 
El/la Sr/a ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si escau, en 
nom propi i de la persona física o jurídica que representa, als efectes de licitar en el 
procediment d'adjudicació de .................................................... 
 
 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE: 
 
No es troba incorregut en cap causa de prohibició de contractar amb el sector públic de les 
esmentades a l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s‟aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d‟octubre. 
 
Amb la finalitat d‟acreditar el fet que declara, AUTORITZO A L‟AJUNTAMENT DE BARCELONA, 
en cas de resultar adjudicatari/ària del contracte: 
 

  a sol·licitar de l‟Agència Estatal d‟Administració Tributària (AEAT), directament o a través del 
Consorci d‟Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el 
certificat d‟estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per les 
disposicions vigents, i durant tota la vigència del contracte; 
 

 a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del 
Consorci d‟Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el 
certificat d‟estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, 
imposades per les disposicions vigents, i durant tota la vigència del contracte.” 
 
 

Localitat, data i signatura de la persona declarant 
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ANNEX MODEL D‟OFERTA 
 
 

 

LOT NÚM. 1 
INTEGRACIÓ : SUB_LOT 1 -  SUB_LOT 2 -  SUB_LOT 3 -  
SUB_LOT 4 -  SUB_LOT 5 
 
 
 

 

 
SUB_LOT 1 -  SUB_LOT 2 -  SUB_LOT 3 -  SUB_LOT 4 -  
SUB_LOT 5  
 
Dades d’identificació de l’expedient :                                                                          .                                                                                

 
 
Òrgan de l’Ajuntament de Barcelona que anuncia la contractació : ............... 
Expedient nº :       .................. 
Contractació de:  Subministraments d’electricitat per a diversos edificis i  

     instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona i Organismes Associats. 
Pressupost de licitació :  
Cinquanta-set milions vuit-cents quaranta-vuit mil sis-cents vint i set Euros amb trenta-un Cèntims  
( 57.848.627,31.- € ),  IVA inclòs. 
 
 
 

Dades d’identificació del firmant de la proposició i del licitador :                            .                                                                                                                                                                       

 
 
Cognoms i nom del signant de la proposició : 
DNI o equivalent del signant de la proposició : 
Relació que uneix al signant amb el licitador : 
Raó Social del licitador : 
NIF del licitador :     Domicili del licitador : 
Telèfon :   Fax :   Correu electrònic: 
 
 
 

Proposició econòmica :                                           .                                                                                                                                                                       

 
 
El sota signant, en virtut de la representació que ostenta, es compromet, en nom del seu representat, a 
l’execució del subministrament, d’acord amb els següents preus unitaris ofertats : 
 
 

1.) Terme de potència : 
 

Els preus per períodes tarifaris del terme de potència, seran els corresponents a les tarifes 
publicades al Butlletí Oficial de l’Estat en cada moment. 
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2.) Impost sobre l’electricitat : 
 

Els imports per l’impost sobre l’electricitat, seran els corresponents als valors publicats al Butlletí 
Oficial de l’Estat en cada moment. 

 
 

3.) Preus unitaris energia per període ( POi )  
 

Sense incloure impost elèctric, ni termes de potència,  ni l‟impost de valor afegit (I.V.A.) 

 
Els preus unitaris ofertats, ( POi ), per cada període ( Pi ) i per cada SUB_LOT, s‟indicaran en  
cèntims d‟Euro per kWh (c€ / kWh), amb quatre decimals de precisió. 

   
  

SUBLOT P1 ( c€ /kWh) P2 ( c€ /kWh) P3 ( c€ /kWh) 

        

Sub_Lot 1(*) (PO1)Sub_lot1     

        

Sub_Lot 2(*) (PO1)Sub_lot2 (PO2)Sub_lot2   

        

Sub_Lot 3 (PO1)Sub_lot3     

        

Sub_Lot 5 (PO1)Sub_lot4 (PO2)Sub_lot4   

        

Sub_Lot 5 (PO1)Sub_lot5 (PO2)Sub_lot5 (PO3)Sub_lot5 

        

 

( * ) Nota :  
 
Durant tota la vigència del contracte, l‟adjudicatari aplicarà els coeficients correctors que siguin necessaris 
en els seus preus per tal de que en el moment d‟aplicació sobre aquells subministraments que poguessin 
disposar de tarifes de darrer recurs (T.U.R.), els preus de l‟energia no siguin en cap cas superiors als 
establerts reglamentàriament com tarifes regulades de darrer recurs en cada moment.  
 
 
 
 
 
 

A  ............................ a.............de................................. del 2.01_ 
 
 
Signatura, 
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4.) Preu total terme variable dels Sub_Lots  
 
Calculat segons la metodologia d’anàlisi d’ofertes exposada als Plecs. 
 
 
SUB_LOT 1 : 
 
a) Oferta en Període 1 =  1 * Preu energia en Període 1   expressat en [ c€/kWh ] 

b) Preu del Sub_Lot. 
 
 
PREU SUB_LOT1  =   1 * PO1 [c€/kWh] 
 
PREU SUB_LOT1  =   _______ c€/kWh 
 
SUB_LOT 2 : 
 
a) Oferta en Període 1 =  0,260177 * Preu energia en Període 1   expressat en [ c€/kWh ] 

b) Oferta en Període 2 =  0,739823 * Preu energia en Període 2   expressat en [ c€/kWh ] 

c) Preu del Sub_Lot. 
 
 
PREU SUB_LOT 2  =   0, 260177 * PO1 + 0, 739823 * PO2   [c€/kWh] 
 
PREU SUB _LOT2  =   _______ c€/kWh 
 
SUB_LOT 3 : 
 
a) Oferta en Període 1 =  1 * Preu energia en Període 1   expressat en [ c€/kWh ] 

b) Preu del Sub_Lot. 
 
 
PREU SUB_LOT3  =   1 * PO1 [c€/kWh] 
 
PREU SUB_LOT3  =   _______ c€/kWh 
 
SUB_LOT 4 : 
 
a) Oferta en Període 1 =  0,261659 * Preu energia en Període 1   expressat en [ c€/kWh ] 

b) Oferta en Període 2 =  0,738341 * Preu energia en Període 2   expressat en [ c€/kWh ] 

c) Preu del Sub_Lot. 
 
 
PREU SUB_LOT 4  =   0, 261659 * PO1 + 0, 738341 * PO2   [c€/kWh] 
 
PREU SUB _LOT4  =   _______ c€/kWh 
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SUB_LOT 5 : 
 
a) Oferta en Període 1 =  0,201867 * Preu energia en Període 1   expressat en [ c€/kWh ] 

b) Oferta en Període 2 =  0,509115 * Preu energia en Període 2   expressat en [ c€/kWh ] 

c) Oferta en Període 3 =  0,289018 * Preu energia en Període 3   expressat en [ c€/kWh ] 

d) Preu del Sub_Lot. 
 
 
PREU SUB_LOT 5  =   0, 201867 * PO1 + 0, 509115 * PO2 + 0, 289018 * PO3     [c€/kWh] 
 
PREU SUB _LOT5  =   _______ c€/kWh 
 
 
 
 

5.) Preu Paquet de Contractació LOT1  ( PREU_LOT1): 
 
 

PREU_LOT1= ((CTA_SUB_Lot1 * PREU SUB_Lot1) + (CTA_SUB_Lot2 * PREU SUB_Lot2) + 

(CTA_SUB_Lot3 * PREU SUB_Lot3) + (CTA_SUB_Lot4 * PREU SUB_Lot4) + (CTA_SUB_Lot5 * 

PREU SUB_Lot5)) / CTA_LOT 1 

 
CTA_SUB_Lot (i) =  Consum Anual Sub_Lot (i)   ( kWh) 

CTA_LOT1 =           Consum Total Anual LOT 1  ( kWh) 

PREU_LOT1  =          Preu_Lot 1 (c€/kWh) 

 
 
Aplicant coeficients : 
 
     
PREU_LOT1  =  ( 0,01619 * PREU SUB_Lot1)  +  ( 0,11946 * PREU SUB_Lot2)  +  ( 0,01141 * 
PREU SUB_Lot3)  +  ( 0,17177 * PREU SUB_Lot4)  +  ( 0,68117 * PREU SUB_Lot5) 
 
Resultat:  
 
PREU PAQUET DE CONTRACTACIÓ LOT 1  =  __________ c€/kWh 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  ............................ a.............de................................. del 2.01_ 
 
 
Signatura, 
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LOT NÚM. 2 
INTEGRACIÓ : SUB_LOT 1 -  SUB_LOT 2 
     
 

 
SUB_LOT 1 -  SUB_LOT 2  
 
Dades d’identificació de l’expedient :                                                                          .                                                                                

 
 
Òrgan de l’Ajuntament de Barcelona que anuncia la contractació : ............... 
Expedient nº :       .................. 
Contractació de:  Subministraments d’electricitat per a diversos edificis i  

     instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona i Organismes Associats. 
Pressupost de licitació :  
Set milions vuit-cents noranta-cinc mil set-cents seixanta-quatre Euros amb quaranta-cinc Cèntims  
( 7.895.764,45.- € ),  IVA inclòs. 
 
 
 

Dades d’identificació del firmant de la proposició i del licitador :                            .                                                                                                                                                                       

 
 
Cognoms i nom del signant de la proposició : 
DNI o equivalent del signant de la proposició : 
Relació que uneix al signant amb el licitador : 
Raó Social del licitador : 
NIF del licitador :     Domicili del licitador : 
Telèfon :   Fax :   Correu electrònic: 
 
 
 

Proposició econòmica :                                           .                                                                                                                                                                       

 
 
El sota signant, en virtut de la representació que ostenta, es compromet, en nom del seu representat, a 
l’execució del subministrament, d’acord amb els següents preus unitaris ofertats : 
 
 

1.) Terme de potència : 
 

Els preus per períodes tarifaris del terme de potència, seran els corresponents a les tarifes 
publicades al Butlletí Oficial de l’Estat en cada moment. 
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2.) Impost sobre l’electricitat : 
 

Els imports per l’impost sobre l’electricitat, seran els corresponents als valors publicats al Butlletí 
Oficial de l’Estat en cada moment. 

 
 

3.) Preus unitaris energia per període ( POi )  
 

 Sense incloure impost elèctric, ni termes de potència,  ni l‟impost de valor afegit (I.V.A.) 

 
Els preus unitaris ofertats, ( POi ), per cada període ( Pi ) i per cada SUB_LOT, s‟indicaran en  
cèntims d‟Euro per kWh (c€ / kWh), amb quatre decimals de precisió. 
  
 

SUBLOT P1 ( c€ /kWh) P2 ( c€ /kWh) P3 ( c€ /kWh) P4 ( c€ /kWh) P5 ( c€ /kWh) P6 ( c€ /kWh) 

              

Sub_Lot 1 (PO1)Sub_lot1 (PO2)Sub_lot1 (PO3)Sub_lot1       

              

Sub_Lot 2 (PO1)Sub_lot2 (PO2)Sub_lot2 (PO3)Sub_lot2 (PO4)Sub_lot2 (PO5)Sub_lot2 (PO6)Sub_lot2 

              

 
  
 

A  ............................ a.............de................................. del 2.01_ 
 
 
Signatura, 
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4.) Preu total terme variable dels SubLots  
 
Calculat segons la metodologia d‟anàlisi d‟ofertes exposada als Plecs. 
 
Calculat segons la metodologia d’anàlisi d’ofertes exposada als Plecs. 
 
 
SUB_LOT 1 : 
 
a) Oferta en Període 1 =  0,275202 * Preu energia en Període 1   expressat en [ c€/kWh ] 

b) Oferta en Període 2 =  0,440331 * Preu energia en Període 2   expressat en [ c€/kWh ] 

c) Oferta en Període 3 =  0,284467 * Preu energia en Període 3   expressat en [ c€/kWh ] 

d) Preu del Sub_Lot. 
 
 
PREU SUB_LOT 1  =   0, 275202 * PO1 + 0, 440331 * PO2 + 0, 284467 * PO3     [c€/kWh] 
 
PREU SUB _LOT1  =   _______ c€/kWh 
 
SUB_LOT 2 : 
 
a) Oferta en Període 1 =  0,093027 * Preu energia en Període 1   expressat en [ c€/kWh ] 

b) Oferta en Període 2 =  0,116482 * Preu energia en Període 2   expressat en [ c€/kWh ] 

c) Oferta en Període 3 =  0,078338 * Preu energia en Període 3   expressat en [ c€/kWh ] 

d) Oferta en Període 4 =  0,099412 * Preu energia en Període 4   expressat en [ c€/kWh ] 

e) Oferta en Període 5 =  0,136507 * Preu energia en Període 5   expressat en [ c€/kWh ] 

f)  Oferta en Període 6 =  0,476234 * Preu energia en Període 6   expressat en [ c€/kWh ] 

g) Preu del Sub_Lot. 
 
 
PREU SUB_LOT 2  =   0,093027 * PO1 + 0,116482 * PO2 + 0,078338 * PO3  + 0,099412 * PO4 + 
0,136507 * PO5 + 0,476234 * PO6    [c€/kWh] 
 
PREU SUB _LOT2  =   _______ c€/kWh 
 
 

5.) Preu Paquet de Contractació LOT2  ( PREU_LOT2): 
 
 

PREU_LOT2= ((CTA_SUB_Lot1 * PREU SUB_Lot1) + (CTA_SUB_Lot2 * PREU SUB_Lot2)) / 
CTA_LOT 2 
 
CTA_SUB_Lot (i) =  Consum Anual Sub_Lot (i)   ( kWh) 

CTA_LOT2 =           Consum Total Anual LOT 2  ( kWh) 

PREU_LOT2  =          Preu_Lot 2 (c€/kWh) 

 
 
 
 
 
Aplicant coeficients : 
 
     
PREU_LOT2  =  ( 0,11893 * PREU SUB_Lot1)  +  ( 0,88107 * PREU SUB_Lot2)  
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Resultat:  
 
PREU PAQUET DE CONTRACTACIÓ LOT 2  =  __________ c€/kWh 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  ............................ a.............de................................. del 2.01_ 
 
 
Signatura, 
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PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

Formulari  de sol·licitud de suport a Subhasta electrònica 

Versió:     1.0 Data:  17/12/2012 Pag. 31 / 31 

 
INFORMACIÓ PER A LICITADORS CONVIDATS A SUBHASTA ELECTRÒNICA 

 
Com a usuaris licitadors de la Plataforma de Subhasta Electrònica, heu de tenir present els següents punts: 
 
Requeriments mínims: 

 Accés a Internet. 

 Sistema operatiu PC: Windows 2000 o XP. 

 Versió navegador: Internet Explorer 5.5 . 
Heu de revisar les següents configuracions al menú “Opcions d’Internet”: 

o La finestra “Seguretat”, seleccionar la icona “Internet” i seleccionar “Nivell Mig” (Pot ser 
necessari fer clic al Nivell Predeterminat). 

o Finestra “General”, haureu d‟esborrar els Arxius Temporals Internet, fent clic al botó 
“Esborrar Arxius…” 

 RAM: 256 MB. 

 Disposar de certificats digitals que hagin estat classificats amb nivell 4 per l'Agència Catalana de 
Certificació (CATCert) per accedir a la subhasta. Per a més informació consulteu en: 
http://www.catcert.cat 

 
Adreça d’accés a la Plataforma de Subhasta: 

 Directament a la Plataforma: 
https://subhasta.contractaciopublica.gencat.cat/subhasta 

 Addicionalment, a través de l‟adreça a l‟anunci de licitació que opcionalment us faciliti l‟òrgan de 
contractació. 

 
Abans d‟iniciar una subhasta, serà responsabilitat del proveïdor realitzar les comprovacions tècniques 
necessàries per garantir l‟accés a la plataforma de Subhasta Electrònica. 
Suport CAU: 
Com a proveïdor convidat a una subhasta electrònica, disposareu de suport telefònic per part del CAU 
durant l'execució de la subhasta.  
Prèviament, es realitzarà una subhasta de proves, a la qual haureu de participar per garantir l‟accés a la 
Plataforma de Subhasta Electrònica. Durant aquesta subhasta de proves també disposareu de suport 
telefònic per part del CAU. 
Els canals habilitats per a qualsevol consulta o incidència respecte a la subhasta, són els següents: 

 Correu electrònic: suport_subhastes_contractaciopublica.eco@gencat.cat  

 Telèfon CAU: 93 567 71 89 
Horari d„atenció: Dies feiners de Barcelona. De dilluns a divendres, de 09:00 a 18:00hs. 

 

 
 

http://www.catcert.cat/
https://subhasta.contractaciopublica.gencat.cat/subhasta
mailto:suport_subhastes_contractaciopublica.economia@gencat.cat

