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EL Tf NENT D'ALCALDE d'Hisenda i Serveis Centrals (Per Decret637512016 de 26 de juliol)
per Resolució, el número i la data del qual apareixen al marge, ha resolt:
RESOLUC¡Ó RELATIVA A aprovar la classificació de les ofertes i requerir a I'empresa GAS
contractació del
documentació per
NATURAL COMERCIALIZADORA SA
subministrament d'energia eléctrica per als punts de consum de I'Ajuntament.

a la

la

El tinent d'alcaldia, titular de I'Area d'Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les facultats
que per a I'administració executiva li corresponen a aquesta Area pel decret de I'alcaldia
6374 de 26 de juliol de 2016, en relació amb el procediment que es segueix per a la
contractació del subministrament d'energia eléctrica per als punts de consum de
I'Ajuntament.

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 24 d'octubre de 2017 es va aprovar la
contractació, mitjangant procediment obert, valoració per un únic criteri (preu) i subjecte a
regulació harmonitzada, del subministrament d'energia eléctrica per als punts de consum de
I'Ajuntament (SU-46/20 1 7).
Dins del termini atorgat per a la presentació d'ofertes s'ha presentat proposició per part dels
següents licitadors:

1. AURA ENERGIA SL

2. FACTOR ENERGIA SA
3. ENDESA ENERGIA SAU
4. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
La Mesa Permanent de Contractació en sessió celebrada el dia 1 1 de desembre de 2017 , va
acceptar les ofertes presentades i les va remetre al servei técnic als efectes de la seva
valoració,
La Mesa Permanent de contractació en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2017, a
la vista de I'informe emés pel servei técnic, assigna les puntuacions obtingudes i classifica
les ofertes pel següent ordre decreixent:

1. 100,00 punts: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA

2. 98,00 punts: AURA ENERGIA SL
3. 94,00 punts: ENDESA ENERGIA SAU
4. 93,00 punts: FACTOR ENERGIA SA

La Mesa considera per unanimitat com a oferta més avantatjosa I'oferta presentada

per

l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, per un import total de 2.598.175,32
euros IVA exclós i pels següents preus segons tarifa:

-

Subtotal grup tarifari 6.1 A
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-

Subtotal grup
Subtotal grup
Subtotalgrup
Subtotal grup
Subtotal grup
Subtotal grup

tarifafi 3.1 A
tarifari 3.0 A
tarifari 2.1 A
tarifari 2.1 DHA
tarifari 2.0 A
tarifari 2.0 DHA

Pá9213

289.840.25
1.604.745,05
44.233,41
407.308,20
57.982,19
152.074,15

euros
euros
euros
euros
euros
euros

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA

exclós.
exclós.
exclós.
exclós.
exclós.
exclós.

Cal tenir en compte:

-

El preu de kWh és I'import de l'energia a ofertar

El preu del terme fix será fix, i inclourá els peatges que correspongui a la data de presentació de I'oferta.

Els

increments dels peatges posterior a aquesta data, esdevindran per la publicació en el BOE, i aniran en un concepte
diferencia dins la fac{uració (6 decimals).
El preu dels lloguer dels equips de mesura, está regulat i per tant no es contempla en aquesta oferta.

I ho eleva a l'órgan de contractació, en virtut de I'art. 151 del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14
de novembre, pelqual s'aprova elText refós de la Lleide contractes del sector públic

L'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA ha presentat la declaració DEUC.

Tal i com disposa l'art. '146.4 TRLCSP, el licitador l'oferta del qual ha estat declarada com a
econÓmicament més avantatjosa i que hagi presentat DEUC, será requerit perqué en el
termini de 10 dies hábils comptadors des de I'endemá en qué aquest hagi rebut el
requeriment, acrediti la possessió i la validesa de la documentació acreditativa dels requisits
de capacitat exigits i presenti la documentació assenyalada i acrediti els requisits en I'art.
151.2 del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic.
VIST l'informe jurídic i la documentació que integra I'expedient administratiu.

Aquest tinent d'alcaldia, titular de I'Area d'Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li han estat delegades per la Junta de Govern Local a l'acord de 23 de juny de
2015, publicat en el BOPB de 910712015.
RESOL:

Primer.- APROVAR la classificació de les ofertes, presentades a la contractació del
subministrament d'energia eléctrica per als punts de consum ile I'Ajuntament, efectuada per
la Mesa Permanent de Contractació celebrada eldia 18 de desembre de2e1T, i REQUERIR
a I'empresa classificada en primer lloc; d'acord amb I'acta esmentada, GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA SA, i ja que consta inscrita en el Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya (RELI) perqué en el termini de 10 dies hábils comptats des de
I'endemá en qué hagi rebut aquest requeriment, aporti la documentació acreditativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributáries i amb la Seguretat
Social.
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Segon.- REQUERIR a I'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA perqué en
termini de 10 dies hábils comptats des de I'endemá en qué hagi rebut aquest requeriment,
constitueixi a la Tresoreria General la garantia definitiva del contracte, corresponent al 5%
del pressupost base de licitació, IVA exclós, per un import de 270.588,51 euros, i abonar les
despeses d'anuncis de licitació per import 866,48 euros.
Tercer.- ADVERTIR a I'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA que, en el cas
de no complimentar aquest requeriment en el termini indicat, s'entendrá exclosa la seva
proposició, procedint en aquest cas a requerir la mateixa documentació al següent licitador,
segons l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes, tot de conformitat amb el que
disposa I'art. 151.2 del Reial Decret Legislatiu 312011 de14 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Quart.- Notificar aquesta Resolució a I'empresa requerida, fent constar que aquest acte de
trámit no és susceptible de recurs.
I PERQUE CONST¡ IS'AFEGEIXIAL
L

U EXPEDIENT HO CERTIFICO.
17 de generde 2018

Técnic accidental
de Govern Local
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