EXP 19/25

Resolució d’adjudicació de la licitació

basada de

subministrament de gas (lot 4) per l’any 2021 per a les
entitats del grup de compra

El director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC en endavant),
actuant d’acord amb la normativa de contractació pública vigent i d’aplicació al cas, en base als
següents:

Antecedents
Primer. Que tenen la necessitat de contractar el subministrament d’energia elèctrica (lot 4),
pel període 1 de gener al 31 de desembre de 2021, les següents entitats: Consorci Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona (CPRBB), Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Institut
Català de la Salut (ICS), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), Universidad
Complutense de Madrid (UCM), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Universidad Rey
Juan Carlos (URJC).
Segon. Que la necessitat del subministrament, el compromís de crèdit per fer front a les
obligacions, la proposta de la directora de compres del CSUC per a la licitació de la
contractació basada del subministrament de gas (lot 4) i l’aprovació de l’expedient
administratiu.
Tercer. Que han presentat ofertes:
1. ENDESA ENERGIA, S.A.U.
2. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
3. UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.

Quart. Que la licitació de la contractació basada s’ha fet mitjançant el procediment de
subhasta electrònica, on.
1. El preu de sortida de la subhasta, acordat per la Mesa en data 21 d’octubre de 2019,
era de 24,256 €/MWh (IVA exclòs).
2. El resultat de la subhasta electrònica, celebrada el 24 d’octubre de 2019, determina que
l’oferta d'ENDESA ENERGIA, S.A.U. (22,443 €/MWh, IVA exclòs) és l’oferta
que obté la millor puntuació (31,577 punts) d’acord amb el Plec de clàusules
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administratives. (l’informe de la subhasta electrònica del lot 4, emès en data 24 d’octubre de 2019,
consta com a document integrador de l’expedient administratiu).
3. La classificació de les ofertes és la següent,
LOT 4 (gas baixa pressió):

(€/MWh)

Punts

ENDESA ENERGIA, S.A.U
GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA, S.A
UNION FENOSA GAS
COMERCIALIZADORA, S.A.

31,577

22,443

30,577

22,523

26,565

22,570

4. Que, d’acord amb la classificació de les ofertes, la Mesa va proposar a l’Òrgan de
Contractació adjudicar el Lot 4 a ENDESA ENERGIA, S.A.U. amb un preu unitari
del MWh de 22,443 €/MWh.
Cinquè. ENDESA ENERGIA, S.A.U. informà, en temps i forma, del desglossament del
coeficient k5.

Coeficients “k” oferts
Lot
Sublot

Tarifa

4.1

4

K1

K2

K3

Preu_Subl
ot,
€/MWh,
3 decimals

K4

K5

3.5

19,951

3,150

23,101

4.2

2.1

19,949

2,956

22,905

4.3

2.2

19,949

2,565

22,514

4.4

2.3

19,949

2,271

22,220

4.5

2.4

19,949

2,143

22,092

Preu_Ofert
lot, €/MWh, 3
decimals

22,443

Sisè. Que consta completa tota la documentació exigida.

I a tal efecte,

Resolc
Primer. Adjudicar a ENDESA ENERGIA, S.A.U. la contractació basada del lot 4 del
subministrament d’energia per un preu unitari de 22,443 €/MWh.
Les entitats beneficiàries del subministrament són: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona (CPRBB), Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Institut Català de la Salut (ICS),
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), Universidad Complutense de Madrid
(UCM), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
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El període de vigència és el comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 i és
prorrogable fins a un màxim de tres anys addicionals.
Els preus totals del contracte és de 4.977.553 € (QUATRE MILIONS NOU-CENTS
SETANTA-SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS) IVA exclòs que es
desglossa per entitat com s’indica,
Entitat
CPRBB
IAS
ICS
IRTA
UCM
UPC
URJC
TOTAL

Lot 4
151.305,00 €
239.235,00 €
3.327.141,00 €
11.770,00 €
1.113.814,00 €
26.116,00 €
108.172,00 €
4.977.553,00 €

Segon. Notificar als licitadors i publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant del CSUC, i
requerir a l’adjudicatari per a la formalització del contracte en els termes establerts al Plec que
ha regit la licitació.
Tercer. Atès que el contracte és harmonitzat i susceptible de recurs especial en matèria de
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, l’Acord no es pot
formalitzar fins que transcorrin quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.
Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar,
alternativament, recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, en el termini dels 15 dies hàbils següents a la notificació de
l’adjudicació, o bé recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós
administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
notificació. Tot això, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi
més convenient.
Quart. En el moment oportú, formalitzar el contracte corresponent amb l’empresa
adjudicatària, i publicar la seva formalització al Perfil del Contractant del CSUC i als Diaris
Oficials corresponents, de conformitat amb el previst a la normativa de contractes del sector
públic.

Miquel Puig i Raposo
Director general del CSUC
Barcelona, a 5 de febrer de 2020
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