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Serveis de Contractaci6 i Patrimoni
Ajuntament de L' Hospitalet
C/Josep Prats Nrim. 2
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telf. 93.402.95.00 / email: contractacio@l-h.cat
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..u .d..

0cI, .2017

n6ndez lbii6ez
secretari tdcnic actat
de ta JGL

ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER

A

L'ADJUDICACIO DEL

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA PER ALS PUNTS DE CONSUM DE

L'AJUNTAMENT

DE L'HOSPITALET TRAMITAT DE

FORMA ORDINARIA MITJANqANT

PROCEDIMENT OBERT

r)

N6m.

[SUI Descripci6
14612017 lcontracte

lmport
pressupost

Tipificaci6 Subministrament
contracte

6.548.242,04€

Organ destinatari (*)

Subministrament d'energia eldctrica per als punts de consum de

Godi CPV

0931 0000-5

d'Espai P0blic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat

(*)Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per
l'adjudicatari. Podeu consultar les instruccions de com facturar electrdnicament a
httos ://seuelectron ica. l-h. caUfactu raelectron ica

Cliusula 1. Objecte i rdgim juridic del contracte
El present contracte de subministrament t6 per objecte regular i definir I'abast i condicions del
subministrament d'electricitat de les instal.lacions de I'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
(actuals ifutures durant eltermini de vigdncia del contracte).
Per instal'lacions s'ent6n les diferents dependdncies i equipaments municipals, siguin gestionats
directament per la corporaci6 com per altres entitats o persones, siguin privades o pr:Otiques. Les
instal'lacions es preveuen a !'ANNEX1 del plec de prescripcions tdcniques.
Totes les instal'lacions objecte d'aquesta licitaci6 han de rebre els subministraments d'electricitat
en condicions dptimes de qualitat.
Tanmateix aquest Ajuntament amb I'objectiu de disminuir les emissions i complir amb el pAES,
promourd entre la ciutadania que es trobi en vulnerabilitat social, diferents actuacions que ajudin a
millorar I'estalvi i l'eficidncia energdtica a les seves llars.
Aquest contracte t6 naturalesa administrativa i se sotmet a la legislativa de contractes del sector
ptiblic i al Plec de clAusules administratives generals de I'Ajuntamlnt de L'Hospitalet de Llobregat.

Per aplicaci6 de I'art. 13

i

concordants,

el

present contracte se subjecta

HARMONITZADA, essent d'aplicaci6 el rdgim juridic previst en la referiOa t-t6i.

a

REGULACId

Als efectes del que disposa l'art. 5 del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en
matdria de contractaci6 ptiblica, es fa constar la no divisi6 per lots de I'objecte del present
contracte, d'acord amb el que estableix I'informe justificatiu que regeix aquesta contractaci6.
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Cliusula 2. Pressuposf de licitaci6 v$td?tBtm at det contracte
1. El pressupost total de licitaci6, que determina la competdncia de I'drgan de contractaci6, 6s el
6.548.242,04 euros, IVA inclds, amb el desglossament segUent: 5.411.770,28 euros,
pressupost net i 1 .136.471,76 euros en concepte d'lmpost sobre elValorAfegit altipus del21o/o.

de

La quantia d'aquest contracte es determina en funci6 de preus unitaris.

2. El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del contracte, i els preus
consignats porten implicits tots els conceptes previstos en el Plec de clAusules administratives
generals, i anird amb cirrec allals pressuposUos i lales partida/es segUenUs:
Periode

23t11t17
31112117

Partida
oressuoostdria
01.9221.221.00.00
01.9240.221.00.00
02.1510.221.00.00
02.2410.221.00.00
02.4312.221.00.00
02.4930.221.00.00
02.4620.221.00.03
03.1320.221.00.00
03.1340.221.00.00
04.2310.221.00.00
04.2311.221.00.00
04.2312.221.00.00
04.2313.221.00.00
043230.221.00.00
04.3321.221.00.00
04.3330.221.00.00
04.3331 .221.00.00
04.3340.221.00.00
04.3370.221.00.00
04.3370.221.00.02
04.3420.221.00.00
05.1523.221.00.00
05.1533.221.00.00
05.1640.221.00.00
05.1650.221.00.00
06.9200.221.00.00
06.9203.221.00.00
07.9251.221.00.00
07.9252.221.00.00
07.9253.221.00.00
07.9254.221.00.00

lmport net
1.923.06 €

12.544,63€
1.478.51 €
11.266,12€
16.074.38 €
470.25€
1.698,75 €
1.612.40 €
1.880.17 €
1.479,34 €
8.075,21€
991,74 €
12.540.30 €
50,418,18 €
28.572.73€
4.942,98€
23.072,73€
5.244,63€
514.88 €
1.666,36 €
1 17.985,38 €
2.461.16 €
5.212,40 e
557,85 €
235.071,29 €
961,16 €
76.934.13 €
3.080.99 €
1.609,09 €
2.550,41€
1.873,55 €

% IVA
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

lmport IVA

€
€
€
€
€
€
356,74€
338,60 €
394,84€
310,66 €
1.695,79 €
208,27 €
2.633,46 €
10.587,82€
6.000,27 €
1.038,03 €
4.845,27 €
403,84
2.634,37
310,49
2.365,89
3.375,62
98,75

lmport total

2.326,90€
€
€
€
€
€
€

15.179,00
1.789,00
13.632,01
19.450.00
569,00
2.055,49
1.951,00

€

2.275,01€
1.790,00 €
9.771,00 €
1.200.01 €
15.173,76€
61.006,00 €
34.573,00 €
5.981,01 €
27.918,00 €

1.101,37 C
108,12 €
349,94 €

6.346,00 €
623,00 €
2.016.30 €

24.776,93€
516,84 €
1.094,60 €
117,15 €
49.364,97 €
201,84 €
16.156.17 €
647.01 €
337,91 €
535,59 €
393,45 €

142.762,31€
2.978.00 €
6.307,00 €
675,00 €
284.436,26C
1.163,00 €
93.090,30 €
3.728,00 €
1.947,00 €
3.086.00 €
2.267,00 €
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Subtotal

634.764,76 €

133.300,60 €

768.065,36 €

4.777.005,52 €

1.003.171,16 €

5.780.176,68 €

1.136.471,76C

lmport
total
Xavier F
Vicesecretart -

6.548.242,04C

ri ticnic actat.

L'Ajuntament no
at a exhaurir I'esmentat import en atenci6 a que les factures o les
certificacions, si escau, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la
inicialment prevista.
La despesa corresponent a I'exercici 2017 es farA efectiva amb carrec al segUent:

- La despesa corresponent a I'exercica 2017, per import de 2.326,90 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de cridit n[m. 170038839, de data 24 d'agost de 2017,
emis per la Intervenci6 General.
- La despesa corresponent a I'exercic, 2017, per import de 15.179,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit ntim. 170038840 de data 24 d'agostde201T,
emis per la Intervenci6 General.
- La despesa corresponenta I'exercica2017, per import de 1.789,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de cridit nfm. 170038841 de data 24 d'agost de 2017,
emis per la Intervenci6 General.
- La despesa corresponent a l'exercica 2017, per import de 13.632,01 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit nrim. 170038842 de data 24 d,agostde201T,
emds per la Intervenci6 General.
- La despesa corresponent a I'exercica 2017, per import de 19.450,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit n0m. 170038843 de data 24 d'agostde2017,
emds per la Interyenci6 General.
- La despesa corresponent a I'exercic, 2017, per import de 569,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crcdit nrim. 170038844 de data 24 d'agost de 2017,
emis per la Interuenci6 General.
- La despesa corresponent a I'exercica2017, per import de 2.055,49 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit nfm. 170038845 de data 24 d,agost de 2017,
emis per la Intervenci6 General.
'La despesa corresponent a I'exercic,2017, per import de 1.951,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit nrim. 170038846 de data 24 d'agost de 2017,
emis per la Intervenci6 General.
- La despesa corresponent a l'exercici2017, per import de2.275,0i euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit nrim. 170038847 de data 24 d'agost de 2017,
emds per la Intervenci6 General.
- La despesa corresponent a I'exercic,2017, per import de 1.790,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit nrim. 170038848 de data 24 d,agost de 2017,
emis per la Interyenci6 General.
- La despesa corresponent a l'exercica 2017, per import de 9.771,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit nrim. 170038849 de data 24 d'agost de 2017,
emis per la Interyenci6 General.
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- La despesa corresponent a I'exercici 2017, per import de 1.200,01 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de cridit nfm. 170038850 de data 24 d'agost de 2017,
emis per la lntervenci6 General.
- La despesa corresponent a l'exercic,2017, per import de 15.173,76 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit n[m. 170038851 de data 24 d'agostde2017,

cl

io;-lt
.o

per la Intervenci6 General.
despesa corresponent a l'exercici 2017, per import de 61.006,00 euros, es fari efectiva
Sirrec al certificat de retenci6 de crddit nrim. 170038852 de data 24 d'agost de 2017,
f,oer la lntervenci6 General.
ftspesa corresponent a I'exercici 2017, per import de 34.573,00 euros, es fari efectiva
af certificat de retenci6 de cridit n[m. 170038853 de data 24 d'agost de 2017,
la lnteruenci6 General.
corresponent a I'exercici 2017, per import de 5.981,01 euros, es fari efectiva
al certificat de retenci6 de crddit n0m. 170038854 de data 24 d'agost de 2017,

L.-

E3
-.u
6(,

eb
o

mb$irrec al certificat de retenci6 de cridit n0m. 170038855 de data 24 d'agost de 2017,
emef per la Intervenci6 General.
- La despesa corresponent a l'exercic, 2017, per import de 6.346,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de cridit nrim. 170038856 de data 24 d'agost de 2017,
emis per la lntervenci6 General.
- La despesa corresponent a l'exercici 2017, per import de 623,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de cridit nfm. 170038857 de data 24 d'agost de 2017,
emis per la Intervenci6 General.
- La despesa corresponent a l'exercici2017, per import de 2.016,30 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de cridit nfm. 170038858 de data 24 d'agost de 2017,
emds per la Intervenci6 General.
- La despesa corresponent a I'exercici 2017, per import de 142.762,31 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci5 de cridit n0m. 170038859 de data 24 d'agost de 2017,
emds per la Interuenci6 General.
- La despesa corresponent a I'exercica2017, per import de 2.978,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de cr6dit ntim. 170038860 de data 24 d'agost de 2017,
emis per la Intervenci6 General.
- La despesa corresponent a l'exercica 2017, per import de 6.307,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de cridit n0m. 170038861 de data 24 d'agost de 2017,
emds per la Intervenci6 General.
- La despesa corresponent a t'exercici 2017, per import de 675,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de cridit nrim. 170038862 de data 24 d'agostde2017,
emds per la Intervenci6 General.
- La despesa corresponent a I'exercica 2017, per import de 284.436,26 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit nfm. 170038863 de data 24 d'agostde2017,
emis per la lntervenci6 General.
- La despesa corresponent a I'exercica2017, per import de 1.163,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit nfm. 170038864 de data 24 d'agost de 2017,
em6s per la Intervenci6 General.
-La despesa corresponent a l'exercica 2017, per import de 93.090,30 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit ntim. 170038865 de data 24 d'agostde2017,
emis per la Interuenci6 General.
- La despesa corresponent a l'exercica2017, per import de 3.728,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit nfm. 170038866 de data 24 d'agost de 2017,
emis per la Intervenci6 General.
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- La despesa corresponent a I'exercica 2017, per import de 1.947,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit nfm. 170038867 de data 24 d'agost de 2017,
emds per la Intervenci6 General.
- La despesa corresponent a l'exercica 2017, per import de 3.086,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de crddit ntim. 170038868 de data 24 d'agost de 2017,
emds per la Interyenci6 General.
- La despesa corresponent a I'exercica 2017, per import de 2.267,00 euros, es fari efectiva
amb cirrec al certificat de retenci6 de cridit n0m. 170038869 de data 24 d'agost de 2017,
emis per la Intervenci6 General.

La despesa per I'exercici 2018 resta subjecte a I'autoritzaci6 en el pressupost de I'exercici
corresponent del crddit adequat i suficient, de conformitat amb l'art. 174 del RDL 2i2004' de 5 de
,,
marg, pel qual s'aprova el text Ref6s de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

'
'

!'

La referida despesa respon a les previsions dels plecs. Per al cas que els trdmits licitatoris i la
formalitzaci6 del contracte no s' haguessin conclds a la data prevista d'inici del servei,prevista en
aquests plecs i en els plecs de prescripcions tdcniques, es reajustari eltermini a la data prevista de
I'inici efectiu del contracte, i es procedird al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat
amb I'art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglameht de la Llei
de Contractes de les Administracions P0bliques.

3. El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d'adjudicaci6 i
publicitat 6s de 16.235.310,84 euros, sense incloure l'lmpost sobre elValorAfegit.
_ ,_.

Any

2017
2018
2019

TOTAL

VE prestaci5

prdrrogues

634.764,76 €

4.777.005,52€

634.764,76 €

4.777.005,52€
5.411.770.28

5.411.770,29

modificacions
amb increment
del cost
econdmic
317.382.38 €
2.705.885,14 €
2.388.502,76 €
5.411.770,28
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952.147.14 €
8.117.655,42 €
7.165.508,28 €
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16.235.310,84 €

La durada de les prestacions seri d'un any.
La vigdncia del present contracte podrdr prorrogar-se per acord de I'drgan de contractaci6 adoptat
un mes abans de la finalitzaci6 de la vigdncia inicial del contracte o de les seves prdrrogues, fins a
un mdxim d'un any m6s. Aquest acord de I'drgan de contractaci6 serd obligatori per l'empresari.

Ctiusuta 4. Organ

de

contractaci6. Perfit

de contractant.

Expedient

de

contractaci6

1. L'drgan de contractaci6 6s la Junta de Govern Local.

2. El perfil de
h.

contractant

caVperfildelcontractant

es troba allotjat en la web:

https://seuelectronica.l-
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3. L'expedient de contractacio sera objecte de

4. El present contracte s'adjudicari per

|'a

i6

Junta de Govern Local
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Cldusula 5. Publicitat de la licitaci6
L'anunci de la licitaci6 es remetrd a I'Oficina de Publicacions de la Uni6 Europea i posteriorment es
publicari mitjangant anunci en el perfil de contractant. La data de finalitzacio de la presentacio de
les proposicions no podrA ser abans de 40 dies naturals a comptar des de la data de remissi6 de
l'anunci a l'Oficina de Publicacions de la Unio. Tamb6 es publicari un anunci al Butlleti Oficial de
-.-- sl'Estat (BOE), amb una antelaci6 minima de 15 dies naturals a I'assenyalat com a 0ltim per a la
presentaci6 de les proposicions, on es farA constar la data de la tramesa de I'anunci al DOUE.

-|

2. L'import mdxim de les despeses de publicitat de la licitaci6 a cirrec de I'adjudicatari en els diaris
o butlletins oficials, o en altres mitjans de difusi6, serd de 1.500,00 euros.
Cldusula 6. Reguisits de capacitat, aptitud

i solvdncia dels licitadors,

1. Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones fisiques o juridiques,
amb condici6 d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no
estiguin incorregudes en cap dels supdsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a
la legislaci6 vigent.
L'activitat desenvolupada per les esmentades empreses ha de tenir relaci6 amb I'objecte del
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar
d'una organitzaci6 amb elements suficients per a la deguda execuci6 del contracte. Aixi mateix,
els empresaris hauran de comptar amb I'habilitacio empresarial o professional que, en el seu cas,
sigui exigible per a la realitzaci6 de I'activitat o la prestaci6 que constitueixi I'objecte del contracte.

2. Aquest contracte pot 6sser adjudicat a una uni6 d'empresaris que es constitueixi temporalment
a aquest efecte.
Les unions temporals d'empresaris (UTE) han d'acreditar la classificaci6 o la solvdncia exigida en
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentdries vigents.

3. Els licitadors han d'acreditar la solvdncia econdmica i financera i tdcnica i professional mlnima
segUents:

3a) solvdncia econdmica i financera: Estar en disposici6 d'una asseguranga d'indemnitzaci6 per
riscos professionals vigent fins a la fi deltermini de presentaci6 d'ofertes i per un import no inferior
al valor estimat del contracte amb el compromis de la seva renovaci6 o prdrroga que garanteixi el
manteniment de la seva cobertura durant tota I'execuci6 del contracte.

Aquest requisit s'ent6n complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un
compromis vinculant de subscripci6, en cas que en resulti adjudicatari, de I'asseguranga exigida,
compromis que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hibils des de la recepci6 del
requeriment.

3b) Solvdncia tdcnica o professional
L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha d'acreditar com a executat
durant l'any de superior execuci6 en el decurs dels 0ltims cinc anys en subministraments de
naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com
a minim de 6.548.242,04 € i haurd de comprendre com a minim dos administracions p0bliques
que tinguin 300 o m6s punts de consums cadascuna.

-
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El criteri de corresponddncia. entre els subministraments executats
constitueixen l'objecte del contracte 6s la pertinenga al mateix
contracte estd enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas cq$6rjjg igu
entre els dos primers digits dels respectius codis CPV.
Estar en disposici6 de certificat vigent o document acreditatiu de trobar-se inscrit a la secci6
segona del Registre Administratiu de DistribuTdors Comercialitzadors i Consumidors Directes
en Mercat de combustibles gasosos per canalitzaci6 del Ministeri d'lnd0stria, Turisme i Comerg
(segons I'article 83 de la Llei 34/1998 de 7 d'octubre, del sector de hidrocarburs i la seva
modificaci6 per la Llei 1212007 del2 de juliol).

En cap cas poden conc6rrer a la present licitaci6 les empreses que hagin participat en I'elaboraci6

de les especificacions tdcniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat
d'alguna forma directa o indirecta en la preparaci6 del procediment de contractaci6, sempre i quan
aquesta participaci6, pogu6s situar a aquesta empresa en una situaci6 d'avantatge en el moment
de preparar la seva oferta per I'acc6s a informaci6 o coneixements rellevants que altres licitadors
no han pogut obtenir.
El compliment per part del licitador de les condicions minimes per poder presentar-se en aquesta
licitaci6 s'hauri de fer mitjangant el model de declaraci6 responsable que hi ha disponible al perfil
de contractant tal i com preveu la cliusula segUent.

Cliusula 7. Documentaci6 que han de presentar els licitadors

La documentaci6 es presentari en dos sobres tancats, designats respectivament amb els
n0meros 1 i 2. El sobre n0mero t ha de contenir el formulari normalitzat de Document Europeu
Onic de Contractaci6 (DEUC).
El sobre n0mero 2 ha de contenir la documentaci6 referida a la part de la proposici6 que serd
valorada segons criteris avaluables de forma automdtica.
Aquests sobres han d'estar signats per I'empresa licitadora o persona que la representi, i en el seu
interior s'adjuntari un full independent que relacioni, ordenats numdricament, els documents
inclosos en cada sobre.

Els licitadors podran indicar en el sobre 2 o 3 quina informaci6 de la seva proposicio t6 cardcter
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal I'oferta econdmica, L'6rgan de
contractaci6 garantird la confidencialitat de la informaci6 expressament aixidesignada.
Cadascun dels sobres presentats pel licitador 0nicament ha d'incloure la documentaci6 per a la
qual estd destinat. D'aquesta manera: La documentaci6 que contingui el sobre n0m. 1, no pot
incloure cap informaci6 que permeti condixer els continguts del sobre n0m. 2.
1. Sobre

nfm.

1.

A l'exterior ha de figurar la menci6 "Sobre n(tm. 1. Declaraci6 responsable per al procediment
relatiu al contracte que t6 per objecte el subministrament d'energia elictrtca per als punts
de consum de l'Ajuntament de l'Hospitalet, expedient nhm. SU-46/2017, presentada per
amb NIF
................, amb domicili a efectes de comunicacions
......, teldfon .,......, fax ...... email..... "
El sobre ha de contenir el document DEUC.
Per obtenir el document DEUC, utilitzar el servei en linia de la Comissi6 Europea a trav6s del qual
es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitaci6, emplenar-lo, descarregar-lo i
imprimir-lo per la seva presentaci6. A m6s, les empreses licitadores indicaran en la declaraci6
responsable o en el DEUC, si s'escau, la informaci6 relativa a la persona o persones habilitades
per representar-les en aquesta licitaci6.
Contracte de subministrament d'energia eldctrica per als punts de consum de l'Ajuntament de l'Hospitalet
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En la part lV, del DEUC: "Criteris de selecci6" s'hauri de contestar exclusivament si els operadors
econdmics compleixen o no tots els criteris de selecci6 necessaris emplenant la casella s[ o no.
NO S'HAN D'EMPLENAR ELS DIFERENTS APARTATS D'INFORMACIo DELS CRITERIS DE
SELECCIO.

les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s'escau, la informaci6 relativa a

la

o persones habilitades per representar-les en aquesta licitaci6.
,5J
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{qrr d'empreses
gre$'entar

que concorrin a la licitaci6 de manera conjunta cadascun dels empresaris ha
un DEUC separat en el qualfiguri, si s'escau, la informaci6 requerida en les parts ll a
lari. A m6s del DEUC, aquestes empreses han d'aportar un document amb el
de constituir-se formalment en uni6 temporal en cas de resultar adjudicatdries del
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que I'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvdncia
ica ilo tdcnica, de conformitat amb el que preveu l'article 64 del TRLCSP, ha d'indicar
circumstincia en el DEUC (en la part ll, secci6 C) i presentar altre DEUC separat per
de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat.

Les empreses licitadores inscrites en el Registre Electrdnic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat
(ROLECE), indicaran en I'apartat corresponent del DEUC que la informacio es troba en el Registre
corresponent. Nom6s estan obligades a indicar la informaci6 que no figuri inscrita en aquests
registres, o que no hi consti vigent o actualitzada.

Nom6s per

a empreses

estrangeres

i quan el contracte

s'executi en territori espanyol: la

participaci6 en la licitaci6 comporta la submissi6 del licitador i de I'adjudicatari a la jurisdicci6 dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les inciddncies que, de manera directa
o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb ren0ncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pogu6s correspondre al licitador.

L'acreditaci6 dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s'ha indicat en el
DEUC, I'hauri d'efectuar I'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicaci6 per haver'
presentat l'oferta m6s avantatjosa econdmicament, amb caricter previ a I'adjudicaci6.
L'Ajuntament podrd demanar als licitadors, en qualsevol moment del procediment, que presentin la
totalitat o una part dels documents requerits.
2. Sobre nrim. 2.

A l'exterior ha de figurar la menci6: "Sobre ntm. 2. Proposici6 per al procediment relatiu al
contracte que t6 per objecte el subministrament d'energia eldctrica per als punts de
consum de I'Ajuntament de l'Hospitalet, expedient n(tm. SU-46/2017, presentada per
amb N1F............ .. Proposici6 econilmica / documentaci6
acreditativa de les referdncies tdcniques per a la ponderaci6 dels criteris d'adjudicaci6
,
El sobre ha de contenir I'oferta econdmica, signada pel licitador
d'acord amb el model que hifigura com a annex 1 al present plec.

o persona que el representi,

Tamb6 ha de contenir la part del contracte que el licitador tingui previst subcontractar, assenyalant
el percentatge que representi respecte I'import total de la seva proposici6 (lVA exclds), i el nom o
el perfil empresarial, definit per referdncia a les condicions de solvdncia professional o tdcnica,
dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realitzaci6.

Contracte de subministrament d'energia eldctrica per als punts de consum de lAjuntament de l'Hospitalet
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Tamb6 hauri d'incloure un acc6s a una demo del sistema d'informaci6 energdtica (URL
amb usuari i clau d'acc6s) i les URL d'acc6s al portal energitic ciutadi per a 5 municipis;
tot aixd, d'acord amb el que preveu l'article 4.3 del plec de prescripcions tdcniques.
Cldusula 8. Termini per a la presentaci6 de la documentaci6 f de les proposicions
El termini per a la presentaci6 de la documentaci6 exigida serd de 40 dies naturals a. comptar des
de la data de la remesa de I'anunci al DOUE, sempre que hagin transconegut 15 dies naturals, a
comptar des del segtrent al de la publicaci6 de l'anunci oficial en el BOE.
I

Les proposicions es poden presentar al Servei de Contractaci6 de I'Ajuntament de I'Hospitalet,
ubicat a la planta baixa, de I'edifici municipal sito al carrer Josep Prats, n[m. 2, '08901 de
I'Hospitalet de Llobregat, o b6 a I'oficina del Registre General situada a la mateixa adrega.
Si l'0ltim dia 6s festiu a la ciutat de L'Hospitalet del Llobregat, s'entendri prorrogat fins al primer
dia hdbilsegUent.

Tamb6 es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de
presentaci6 d'ofertes establert. En aquest cas, I'empresa ha de justificar la data d'imposici6 de la
tramesa en I'oficina postal i anunciar a I'drgan de contractaci6 la remissi6 de I'oferta, mitjangant
tdlex, fax, telegrama o per correu electrdnic, com a mdxim, el darrer dia del termini de presentaci6
d'ofertes.
La comunicaci6 per correu electrdnic anunciant que s'ha remds I'oferta seri vdlida
data de transmissi6 i recepci6 del correu electrdnic, el contingut integre de les com
s'hi identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones destin

hi consten la
ns, i si

Transcorreguts deu dies naturals des de I'acabament del termini de presentaci6
sense que hagi arribat I'oferta enviada per correu a l'drgan de contractaci6,
admesa en cap cas.

proposrcrons

no serd

Aprovat per I

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Cliusula 9. Criterts de valoraci6 de les ofedes

i

.!,:gflf:)'d,7'

en SessiS

admissibilitat de varianb.

s'atorgara la mdxima puntuaci6 (100 punts) al licitador que formuli el preu
Tg":"?i
licitadors de forma proporcional.

ia
la resta de
nanclez lbartez

vicesecretari secretari tdcnic acta[.

Els cdlculs o f6rmules aplicables per obtenir la puntuaci6 esmentada seran els

1) Es multiplicaran les unitats establertes per a cada component de la prestaci6 a I'ANNEX
d'aquest plec pel respectiu preu unitari ofert per I'empresa

1

2) Se sumaran els resultats obtinguts per a cada component de la prestaci6, obtenint un 0nic valor
de comparaci6 per a cada oferta

La puntuaci6 concreta que correspongui a cadascuna de les ofertes s'atorgard de
segUent:

la

manera

Puntuaci6 de I'ofefta N = 100 x lmport oferta mds econdmica / tmport de I'oferta N

La documentaci6 justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automdtica s'ha d'incloure
necessdria i 0nicament al Sobre n0m. 2
Es rebutjard I'oferta si es comprova que 6s anormalment baixa perqud no compleix les obligacions
aplicables en matdria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Uni6, en Ll Dret
Contracte de subministrament d'energia eldctrica per als punts de consum de lAjuntament de I'Hospitalet
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Gliusula 10. Mesa de contractaci6
La mesa de contractacio estard constituida per:
ticnic acta[.
'ridE-goVeiri.
amb competdncies en
President: Tinent d'Alcalde titular d8i
zel
ldia de divisi6 de I'administraci6
Decret
matdria de contractaci6, segons estableixi
malaltia, supldncia o impossibilitat legal
municipal. Podrir ser substituil en cas d'absdncia,
per actuar, per qualsevol altre tinenUa d'alcaldia o regidor/a de govern.

1.

Vocals:

)I
=

)

D

-)

Titulars
1. Titular de I'assessoria jurldica o funcionari/a en qui delegui
2. Titular de la lntervenci6 General Municipal o funcionari/a en qui delegui
3. Director/a de serveis o altres responsables tdcnics de l'Area de govern
responsable de la gesti6 de la concreta contractaci6
4. Un regidor/a del grup politic municipal de I'equip de govern
5. Un regidor/a del grup politic municipal de I'oposici6 que per torn correspongui,
segons I'ordre que s'acordi a la Junta de Portaveus en relaci6 als grups
municipals constituits a la corporaci6

(u
(U

2. ActuarA com a secretari de la Mesa un funcionari/a tdcnic/a superior en dret adscrit al servei

(u

municipal de Contractacio.

L

Cldusula 11. Obertura de proposicions
1. La Mesa de contractaci6, que es reunird a partir del primer dia hibil despr6s de la finalitzaci6
del termini de presentacio de proposicions, qualificard prdviament la documentaci6 integrant del
sobre nrlm. 1. Si s'observen defectes o omissions subsanables, atorgarA un termini de tres (3) dies
hdbils per esmenar-los. Aixi mateix, l'drgan de contractaci6 i la Mesa de contractaci6 podran
sol.licitar als empresaris aclariments sobre els documents presentats, o requerir els documents
per a la seva presentacio en un termini no superior a cinc (5) dies naturals.

2. Posteriorment, en un termini no superior a set dies naturals a comptar des de I'obertura de la
documentacio administrativa, la Mesa de contractaci6 procediri, en sessi6 p0blica, a l'obertura del
sobre n0m. 2 excepte el de les proposicions rebutjades, i formulari a I'drgan de contractaci6 la
proposta de classificaci6, per ordre decreixent, de les proposicions presentades i acceptades, i
d'adjudicacio a favor del licitador que hagi ofert el preu m6s baix, un cop ponderat I'fnic criteri
establert en el plec.

En cas d'empat es requeriri als licitadors empatats que aportin la Certificaci6 de I'drgan

administratiu corresponent amb la indicacio del o/o de treballadors/es amb discapacitat que tenen
en plantilla. El desempat es dirimird a favor de I'empresa que acrediti un % superior. Si diversos
licitadors igualen aquest percentatge superior es proposari com a adjudicatari qui disposi d'un
major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
Si continu6s I'empat es dirimird mitjangant sorteig.

El lloc, dia i hora de I'obertura del/s sobre/s es publicari en el perfil de contractant amb una
antelaci6 mlnima de tres dies hdbils a la data d'obertura.
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Adjudicaci6 del contracte

1. L'drgan competent, mitjangant resoluci6 motivada, adjudicari el col{traeteteht+.f9!ryf1iffi1i5,ictat'
febudes
gvvsvr
des vvl
del dia
vls
segtient al de I'obertura de les
naturals qa wlllHfgl
comptar vvg
lv
dies llqlulgl9
vl99
de 15
w9
produit
tenen
dret a
que
licitadors
I'adjudicaci6, els
s'hagi
Transconegut el termini anterior sense
retirar la seva proposta i que se'ls torni o cancel'li la garantia constitulda.

2. L'acord de I'drgan de contractaci6 s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicaci6 de la Mesa de
contractaci6, excepte en els casos segUents:
a) Si la proposta de la Mesa de contractaci6 s'ha efectuat amb infracci6 de I'ordenament juridic.
Resta exceptuat el supdsit que la infracci6 afecti exclusivament el licitador en favor del qual es
realitzi la proposta; en aquest cas, l'adjudicaci6 s'haurd de fer a favor de la segUent proposici6
econdmicament m6s avantatjosa no afectada per la infracci6, d'acord amb l'ordre de
classificaci6 de les proposicions presentades i acceptades.

b) Si I'drgan de contractaci6 presumeix fonamentadament que la proposici6 no pot 6sser
complerta com a conseqUdncia de qud inclogui valors anormals o desproporcionats. En aquest
cas, es donari audidncia al licitador que I'hagi presentat per tal que en justifiqui la valoraci6 i
precisi les condicions de la seva oferta, i se sol'licitari I'assessorament tdcnic del servei
corresponent. L'drgan de contractaci6, a la vista de la justificaci6 efectuada pel licitador, dels
informes esmentats i de la proposta de la Mesa de contractaci6 acordari I'adjudicaci6 a favor
de la proposici6 econdmicament m6s avantatjosa d'acord amb I'ordre de classificacio de les
proposicions presentades i acceptades.
3. Prdviament a I'adjudicaci6, es requeriri al licitador que hagi presentat I'oferta econdmicament
m6s avantatjosa perqud presenti la documentaci6 acreditativa del compliment dels requisits de
capacitat, aptitud i solvdncia establerts en aquest plec, aixl com del compliment de les obligacions
tributdries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents;la constituci6 de la
garantia definitiva o la declaraci6 conforme la constituird mitjangant la modalitat de retenci6 del
preu i I'altra documentaci6 que sigui procedent.
Els documents que hauri d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud i solvdncia
s6n:
El certificat d' asseguranga d'indemnitzaci6 per riscos professionals expedit per I'assegurador
on constin els riscos assegurats i la data de venciment de I'asseguranga, aixl com es pot
aportar el compromis de la seva renovaci6 o prdrroga que garanteixi el manteniment de la
seva cobertura durant tota I'execuci6 del contracte.
Relaci6 dels principals subministrament efectuats en els fltims cinc anys que inclogui import,
dates i el destinatari, p(blic o privat, d'aquests. Els subministrament o treballs efectuats
s'acrediten mitjangant certificats expedits o visats per I'drgan competent, quan el destinatari 6s
una entitat del sector pOblic o, quan el destinatari 6s un subjecte privat, mitjangant un certificat
expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjangant una declaraci6 de I'empresari; si
s'escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a I'drgan de contractaci6 per
I'autoritat competent. Els certificats de bona execuci6 dels subministrament inclosos en la
relaci6, el destinatari dels quals va ser una entitat del sector pfblic, els pot comunicar
directament a I'drgan de contractaci6 I'entitat contractant dels subministrament.
Certificat vigent o document acreditatiu de trobar-se inscrit a la secci6 segona del Registre
Administratiu de Distribuidors Comercialitzadors Consumidors Directes en Mercat de
combustibles gasosos per canalitzaci6 del Ministeri d'lnd0stria, Turisme i Comerg.

-

-

i

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrdnics, informAtics o telemitics
que seran acceptats en els termes previstos en el plec de cldusules administratives generals
La documentaci6 s'haurd de presentar dins deltermini dels 10 dies hdrbils a comptar del segUent al
de la recepci6 del requeriment.
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No obstant aixd, l'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista
oficial d'operadors econdmics d'un Estat membre de la Uni6 Europea d'acc6s gratuit, no esti
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en
aquests registres.

Tamb6, prdviament a l'adjudicaci6, es consultard I'aplicaci6 informitica municipal de Recaptaci6
per comprovar que el licitador proposat com a adjudicatari es troba al corrent del compliment de
les seves obligacions tributdries amb I'Ajuntament de L'Hospitalet del Llobregat, i s'obtindrd una
copia impresa de la consulta i s'incorporard a I'expedient.
Un cop presentada la documentaci6 assenyalada i constituida, en el seu cas, la garantia definitiva,
s'adjudicard el contracte dins dels 5 dies hAbils segUents al de la recepci6 de I'esmentada
documentacio. Si el licitador no presenta la documentaci6 requerida o no constitueix la garantia
definitiva dins del termini assenyalat s'entendrA que retira la seva oferta i es procedird a requerir la
mateixa documentaci6 al segUent licitador segons I'ordre en qud hagin quedat classificades les
55fertes.

E

d .pn cas de falsedat en el DEUC presentada pel licitador proposat com a adjudicatari, aquest
fi.EuedarA automiticament exclds de la licitaci6 i I'drgan competent incoari i tramitard el
Eorqesponent expedient de prohibici6 de contractar. Aixi mateix la Mesa podrd optar per tornar a
i6aQrar les ofertes.

bd

13. Garanties definitiva

L
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complementaria

licitador seleccionat per a I'adjudicaci6 del contracte estd obligat a constituir una garantia
consistent en el 5 per 100 del pressupost base de licitaci6, IVA exclds, dins deltermini de
dies hdbils a comptar del segUent al de la recepci6 del requeriment. Aquesta quantitat 6s de

270.588,51 euros.
Si el licitador seleccionat per a I'adjudicaci6 s'ha acollit a la modalitat de constituci6 de la garantia
definitiva mitjangant retencio del preu, l'import total d'aquesta serd retingut del primer o 0nic
abonament del contracte. Si el primer abonament no 6s suficient per cobrir la totalitat de la
garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindri del preu en el seguent abonament
i aixi successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
Lales garantia/es que no es faci/n mitjangant la modalitat de retenci6 en preu, ha/n de constituir-se
a la Tresoreria de la Corporaci6, en metdl.lic, en valors p(blics o privats legalment admissibles,
mitjangant aval bancari o per contracte d'asseguranga de cauci6. L'acreditaci6 de la seva
constituci6 podri fer-se per mitjans electrdnics, informAtics o telemdtics.

Cldusula 14. Notificaci6 de I'adjudicaci6, perteccionament
contracte

i

publicitat de la formalifuaci6 del

1. L'acte d'adjudicaci6 serA notificat als licitadors en el termini mdxim dels 10 dies hdbils segUents
a qud hagi estat acordat i simultiniament es publicari en el perfil de contractant.

2. El contracte no es podri formalitzar fins que hagin transcorregut 15 dies hitbils des de

la

tramesa de la notificaci6 de I'adjudicaci6 als licitadors. Si un cop finalitzat aquest termini no s'ha
interposat recurs especial que impliqui la suspensi6 de la formalitzaci6, o s'hagu6s acordat
I'aixecament de la suspensi6, es requeriri I'adjudicatari perqud en un termini no superior a 5 dies
naturals des del segUent al de la recepci6 del requeriment concorri a formalitzar el contracte.
En cas que s'hagi notificat com a adjudicatiria una UTE, aquesta s'ha de constituir formalment en
uni6 temporal abans de la formalitzaci6 del contracte.
Contracte de subministrament d'energia eldctrica per als punts de consum de I'Ajuntament de l'Hospitalet
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Si per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagu6s formalitzat el contracte dins del termini
assenyalat s'entendrd que I'adjudicatari retira la seva oferta i l'Ajuntament sol'licitari la
documentaci6 al segUent licitador per I'ordre en qud hagin quedat classificades les ofertes, i podri
reclamar, si escau, a I'adjudicatari retirat la indemnitzaci6 que correspongui.

3. El contracte es perfeccionard amb la seva formalitzaci6 en document administratiu, que seri
titol suficient per accedir a qualsevol registre pfblic. Aixd no obstant, podri elevar-se a escriptura
p0blica si ho sol'licita I'adjudicatari, i les despeses derivades del seu
aniran al seu
cdrrec.

4. La formalitzaci6 del contracte es publicari en el perfil de contractant i en el
termini no superior a 30 dies naturals a comptar de la data de la formalitzaci6.
Aprovat

Cldusula 15.lnici

i

lloc d'entrega de lesprestacions

en

E i BOE, en un
[a Junta de Govern LocaI

i de....f.4..&CT' 2.017

L'execuci6 del contracte s'iniciari el dia 23 de novembre de 2017.
el contracte o el dia segUent al de la seva formalitzaci6.
n5ndez lbiinez

Cldusula 16. Abonaments al contractista
La tramitaci6 corresponent per a I'abonament de les prestacions al
conformitat amb el que estableix el Plec de cliusules administratives generals.

- secretari tdcnic actat'
de La JGL

s'efectuard de

El pagament de les factures es fari mensualment, d'acord amb el calendari de pagaments previst
i prdvia comprovaci6 i supervisi6 de les prestacions realitzades. Cal tenir en
compte el que s'indica al punt 8 de I'informe justificatiu d'aquest contracte.
Per a la seva tramitaci6 es procedird com segueix:

per I'Ajuntament

1. Registre de les factures per part del contractista:
De conformitat amb la lnstrucci6 reguladora del Registre centralitzat de factures de I'Ajuntament,
aprovat pel Ple municipal el22 de febrer de 2011, del que disposen els articles 3, 4, 5 6 i 8 de Llei
2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrdnica i creaci6 del Registre de Factures
del Sector Pfblic ila DA 7a de les Bases d'Execuci6 del Pressupost per I'exercici 2017, els
proveidors que hagin expedit factura pels serveis prestats o bens entregats a I'Ajuntament I'han de
presentar, en el termini de 30 dies des de I'entrega efectiva de les mercaderies o la prestaci6 de
serveis, de la forma segUent:

A) Proveidors inclosos en les categories establertes en l'article 4.1 de la Llei 2512013, de 27
de desembre d'impuls de la factura electrdnica i creaci6 del registre comptable de factures
del sector pfblic:
Presentaran electrdnicament la factura, independentment del seu import, en el punt general
d'entrada: Plataforma e-Fact del Consorci d'Administraci6 Oberta de Catalunya, accessible a
I'adrega https://efact.eacat.caUbustia/?emisorld=740 o a trav6s de la seu electrdnica de

|'Ajuntamemt).Espresentaranenformatfacturae,signades

electrdnicament

.

Tamb6 es podrd utilitzar el "Punto General de entradas de facturas Electronicas FACe" de la
Administraci6n General del Estado.

b) Resta de ProveiUors no inclosos en les categories de la de I'article 4.1 de la Llei 2512013,
de 27 de desembre d'impuls de la factura electrdnica i creaci6 del registre comptable de
factures del sector priblic:
Contracte de subministrament d?nergia eldctrica per als punts de consum de l'Ajuntament de l'Hospitalet
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Per a aquestes contractistes sera opcional pel la presentacio de la factura en format electronic o
en format paper independentment del seu import.
En el cas de que s'opti per la presentaci6 de la factura en format electrdnic, ho fari en els punts
assenyalats en el pardgraf anterior. Si es tria el format paper, s'hauri de presentar al Registre
comptable de factures dependent de la Intervenci6 General, ubicat en la Secci6 de gesti6
econdmica i administraci6 situada a la planta 8a de I'edifici del c. Josep Prats, 2.
2. Requisits per la tramitaci6 de les certificacions i de les factures.

La direcci6 facultativa expediri una relaci6 valorada mensual de les prestacions que s'hagin
executat durant I'esmentat termini de la qual en lliuraran una cdpia al contractista.
Dins dels deu dies hibils segUents al termini al que correspon la relaci6 valorada, sense que el
contractista hagi presentat al'legacions, el director de I'obra expediri la certificaci6 als efectes
pertinents i, en la mateixa data d'expedici6, trametrA un exemplar d'aquest al registre centralitzat
de factures i lliurari una cdpia de la certificaci6 al contractista, amb justificant de recepci6.
En el termini de 30 dies comptats des del final del perlode a qud fa referdncia la relaci6 valorada,
el contractista esti obligat a expedir i presentar al Registre centralitzat de factures de I'Ajuntament
la corresponent factura.
Aixi mateix, als efectes del que disposa I'art. 43 de la Llei General TributAria, el contractista haurd
d'actualitzar en tot moment el certificat d'estar al corrent de les seves obligacions tributdries durant
els dotze mesos immediatament anteriors a la data de les factures, quan expiri la vigdncia dels
certificats que hagi aportat.
3. Contingut de les factures
D'acord amb la Instrucci6 reguladora del registre centralitzat de factures de I'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat, serd requisit per a procedir al registre de les factures que aquestes
compleixin els requeriments que disposa l'art. 6 i concordants del Reial Decret 161912012 de
30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament que regula les obligacions de facturaci6.
Aix[ mateix, les factures electr6niques hauran de contenir les dades segUents:
a. ldentificaci6 dels organs administratius, sota el camp AdministrativeCentre, de la manera

.

.

segUent:

1.
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L'Oficina Comptable, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi L01081017 i
el rol (RoleTypeCode) 01.
L'Organ Gestor, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi L01081017 i el rol
(RoleTypeCode) 02.
U
:E .-P. La Unitat Tramitadora, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi L01081017
, iel rol (RoleTypeCode) 03.
E #d Tambe caldri identificar el servei de I'Ajuntament que fa I'encirrec i ha rebut el servei
g
H que es factura. Per fer-ho, s'dentificard un quart AdministrativeCentre amb els valors
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deixari en blanc.
El camp de rol (RoleTYPECode) s'hi introduird el codi 04, que identifica
segons I'estandard I'drgan Promotor.
El camp nom (Name) s'hi introduiri la denominaci6 del servei o departament
El camp centre (CentreOode) es

municipal.
En el cas que l'encdrrec s'hagi formalitzat a traves d'un acord o resoluci6 de I'Ajuntament,
el n0mero de resoluci6 s'ha d'incorporar en el camp ReceiverContractReference de la
factura electrdnica. Aquest nfmero es pot trobar al cant6 superior dret del document en
qud es va comunicar I'adjudicaci6 a l'empresa.
Mentre que a les factures presentades en format paper s'hauran de fer constar les dades
segUents:
a. Organ administratiu amb competdncies en matdria de comptabilitat p0blica: Intervenci6
General Municipal.
b. Organ de contractaci6: Junta de Govern Local.
c. Area destinatdria del Contracte: Espai Pfblic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
Contracte de subministrament d'energia eldctrica per als punts de consum de l'Ajuntament de l'Hospitalet
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4. Pagament de les prestacions derivades del contracte.

Aprovat Per [a
en Sessio

ta de Govern LocaI

.2.+..08T,

2017

secretari tdcnic actaL.
taJGL
e temps I torma

Vicesecretari

D'acord amb I'article 3 de la Llei 2512013, en tant no es compleixin els
de factures en el
de presentaci6 de les factures no s'entendrd complerta I'obligaci6 de
registre i en conseqUdncia, no s'iniciari el cdmput del termini de pagament.
El cdmput dels terminis per a I'abonament del preu de les prestacions del contracte, seran els que
disposa l'art. 216.4 del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
Text Ref6s de la Llei de Contractes del Sector Priblic, comptadors des de la data de I'expedici6 de
les certificacions d'obres pels serveis tdcnics municipals o dels corresponents documents que
acreditin la realitzaci6 total o parcial del contracte, sempre i quan el contractista hagi presentat la
corresponent factura.
Sens perjudici de I'establert en els articles 222.4 | 235.1 del Text Ref6s de la Llei de Contractes del
Sector Pfblic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre, I'Ajuntament hauri
d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la conformitat amb el que disposa
el contracte dels b6ns lliurats o dels serveis prestats dins dels trenta dies segUents al lliurament
efectiu dels b6ns o de la prestaci6 del servei.
Els pagaments al contractista resultants de les certificacions expedides consignats a la
corresponent factura, tenen la consideraci6 de pagaments a compte, subjecte a les rectificacions
que es produeixin en la medici6 final i sense suposar en cap cas aprovaci6 i recepci6 de les obres
que corespongui.

i

Cldusula 17. Revisi6 de preus
L'adjudicatari no t6 dret a revisi6 de preus, ateses les caracteristiques del present contracte.
No obstant, cal recordar, perd, una qUesti6 que tot i no estar inclosa en el concepte de revisi6 de
preus, s'ha de tenir en compte, i 6s que durant la vigdncia del contracte el preu pel qual s'hagi
adjudicat podrd sofrir les variacions resultants de I'aplicaci6 dels conceptes subjectes a regulacio,
com ara impostos, complements tarifaris, terme de potdncia, lloguer d'equips, i d'altres conceptes
regulats.

Les variacions dels imports del termes regulats de la potdncia, de I'energia i d'altres acordats
actualment pel Ministeri d'lnd0stria, Turisme i Comerg, que es produeixin durant el periode de
contractaci6, inclosa la prdrroga si fos el cas, es faran constar sota el concepte diferenciat de
"Variaci6 de termes regulats" dins de la factura.
En el cas de prorroga i si s'apliqu6s revisi6, la revisi6 del preu del kWh en la part no regulada seri
com a mixim la variaci6 de preu resultant del mercat de futurs de I'OMIP i el preu existent (en la
mateixa OMIP) en el moment de la contractaci6 del subministrament, sempre i quant la variaci6
d'aquest preu sigui superior al +l- 5o/o.

A tal fi, amb la signatura del contracte, s'adjuntari el preu actual fixat pel mercat de futurs de
I'OMlP.

Les variacions dels imports dels termes requlats de la potdncia. de I'enerqia i d'altres acordats
actualment pel Ministeri d'lnd0stria. Turisme i Comerc. que es produeixin durant el perlode de
contractaci6. inclosa la prdrroqa si fos el cas. es faran constar sota el concepte diferenciat de
"Variaci6 de termes requlats" dins de la factura.

Cliusula 18. Direcci6 i inspecci6 de l'execuci6 del contracte
L'Ajuntament designari un responsable del contracte entre el personal tdcnic de la Corporaci6 o
alie. Al responsable del contracte li correspon la comprovaci6, coordinaci6 i vigildncia de la
correcta realitzaci6 dels subministrament contractats, i exerciri les potestats de direccio i
inspecci6 mitjangant les verificacions corresponents.
Contracte de subministrament d'energia elEctrica per als punts de consum de l'Ajuntament de I'Hospitalet
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El responsable del seguiment d'aquest contracte 6s el Tdcnic Municipal de I'Area d'Espai P0blic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Mario Quiffonero Olmo teldfon 93.403.29.77, correu
electrdnic mquiflonero@l-h.cat i adrega social carrer C. Migdia, 5, 08901 de l'Hospitalet de
Llobregat.

,

L'administraci6 contractant tamb6 tindrd la facultat de supervisar, durant tota I'execuci6 del
contracte, que el contracte s'executi amb el mixim respecte al medi ambient afectat, d'acord amb
les obligacions i exigdncies contingudes al present plec.

Cliusula 19. Condicions especials d'execuci6

1.

i

obligacions del contractista.

En aquest contracte s'estableixen les segUents condicions especials d'execuci6:

Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades d'aquest
contracte p0blic no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de
paTsos elaborada per les lnstitucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per
I'Estat espanyol o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment
establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda P0blica.

2. Obligacions essencials del contracte:
El contractista quedard vinculat per I'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en
tots els seus termes, tindrd el carActer d'obligaci6 essencial del contracte.

El compliment de les condicions especials d'execuci6 establertes en aquesta cldusula tindrA el
cardcter d'obligaci6 contractual essencial.
3. Obligacions del contractista:

A mds de les obligacions establertes en el Plec de cldusules

administratives generals, el

contractista estd obligat a:

a.

Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliacio
g$uaci6 d'alta a la Seguretat Social, prdviament a I'inici de I'execuci6 del contracte.

i

g
u

*b.SDurant la vigdncia del contracte, cal comunicar prdviament a I'Ajuntament qualsevol
rc
substituci6 o modificaci6 d'aquelles persones i acreditar que la seva situaci6 laboral s'ajusta
fr 5I SUOSII
ii a dret
e.ia
|l h --r
.S. ffiititar ta informaci6 que s'estableix a la Llei 1912014, del 29 de desembre, de
c0,
Ltn
acc6s a la informaci6 p0blica i bon govern.
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,.9.Fesignar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
fpersonal; tamb6 ha de fer d'enllag amb els corresponents subministrament municipals i el
$responsable del contracte.

e.

Assumir les despeses de publicitat de la licitaci6 establertes en aquest plec. A tal efecte, i
de conformitat amb les bases d'execuci6 del pressupost municipal, l'Ajuntament
descomptard I'import de les esmentades despeses de la primera certificaci6 o factura que
s'expedeixi o de les segUents, sifos necessari.

f. Fer una correcta gesti6 ambiental

del seu servei, prenent les mesures necessdries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acfstics, sobre

Contracte de subministrament d'energia eldctrica per als punts de consum de l'Ajuntament de l'Hospitalet
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I'entorn, fer una correc{a gesti6 dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a I'objecte del contracte) d'acord amb la legislaci6 vigent.
Guardar reserya respecte de les dades o antecedents que no siguin p0blics o notoris i que
estiguin relacionats amb I'objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb
ocasi6 del contracte. L'adjuditatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions de la Llei Oigdnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci6 de Dades de
barActer Personal i normeJ que la desenvolupin i del text ref6s de la Llei de Contractes del
Sector P0blic. Als efectes de I'esmentada normativa, el contractista tindri la consideraci6
d'encarregat del tractament i se sotmetri en cada moment a les instruccions municipals en
matdria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions
establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tdcniques particulars, I'adjudicatari
tamb6 haurd de:

g.

Mantenir la confidencialitat de les dades de caricter personal a qud tingui acc6s o hagi
elaborat per ra6 de l'execuci6 del contracte i, a tal efecte, I'adjudicatarildria manifesta que
t6 implantades i/o adoptari abans de l'inici del contracte les mesures de tipus tdcnic i
organitzatiu necessAries per tal de garantir la seguretat evitar l'alteraci6, pdrdua,
tractament o acc6s no autoritzat, en atenci6 a I'estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a qud estiguin exposades, i en estricte compliment de
la normativa vigent en mat€ria de protecci6 de dades de caricter personal.
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les dades de cardcter personal 0nicament conforme a les instruccions que

a

.fr $tffede litrameti I'Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de
,[ flc[ssi6, difusi6, publicaci6 o utilitzaci6 per a finalitats diferents de les establertes en aquest

.i'F

ptec. Aquesta obligaci6 seguird vigent un cop el contracte s'hagi extingit, per finalitzaci6 del
p-Seu termini o objecte, per resoluci6 o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta

u)

o c
o

L

lll

Aquestes mesures de seguretat implantades per I'adjudicatari s6n les corresponents al
Sirivell requerit bdsic, i s6n d'aplicacio als fitxers, centres de tractament, locals, equips,
f;sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades en els
:jermes que estableix aquell reglament.

u= H
.g

I

aquest plec.

"n
Tornar a I'Ajuntament, en tots el casos d'extinci6 contractual, les dades de caricter
personal, i tamb6 qualsevol suport o document en qud consti alguna dada objecte del
tractament.

r

Tamb6 haurd de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informaci6 obtinguda
i documentaci6 elaborada per rao de l'execuci6 del contracte i aquesta documentaci6 no
podi ser reproduida, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec, fins itot un cop extingit el contracte.

h.

Lliurar tota la documentaci6 necessdria pel compliment del contracte en catald i fer-ne 0s en
el servei objecte del contracte.

i.

Lliurar tota la documentaci6 que en qualsevol moment de la vigdncia del contracte, i en tot
cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte I'efectiu compliment
de les obligacions compromisos assumits per I'empresa pel que la a la Legislaci6
d'lntegraci6 de Minusvilids, la contractaci6 amb particulars dificultats d'inserci6 al mercat
laboral, i la subcontractaci6 de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'lnserci6, i els
requisits i obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs

i

Contracte de subministrament d'energia eldctrica per als punts de consum de l'Ajuntament de l'Hospitalet
Pdg. 17 de 25
Expedient: SU- 46 /20L7

AJ{'$r}{i*$srtr,nt

ffi}

tlt

{-

t'trrEFtls{€:

...) Tambe resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenci6 de riscos laborals
en particular:

i

-

Presentar en el Registre General de l'Ajuntament, simultAniament amb la formalitzaci6 del
contracte o amb anterioritat, la documentaci6 acreditativa del compliment de les previsions de
la normativa en matdria de prevencio de riscos laborals.

-

Donar compliment, quan escaigui,
les disposicions sobre coordinaci6 d'activitats
empresarials a qud es refereix l'article 24de la Llei 31/1995, iel Reial Decret 17112004, de 30
de gener, aixi com a les previsions establertes en el manual de prevenci6 de riscos laborals
per a empreses externes de I'Ajuntament de L'Hospitalet del Llobregat, presentar,
degudament signat pel legal representant, juntament amb la documentaci6 exigida en el
pardgraf anterior, el document de coordinaci6 empresarial en prevenci6 de riscos laborals

a

i

Tamb6 seran obligacions de l'adjudicatari:
....) Vetllar perqud totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de
no discriminaci6 i igualtat de tracte relatius a:
- la no discriminaci6 per ra6 de sexe, orientaci6 sexual, identitat de gdnere, ideologia, nacionalitat,
raga, dtnia, religi6, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre indole;
- la dignitat i llibertat de les persones.

Cliusula 20. Cliusula de bon govern.
Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta dticament exemplar i actuaran per evitar la
corrupci6 en qualsevol de totes les seves possibles formes.
En aquest sentit -i al marge d'aquells altres deures vinculats al principi d'actuaci6 esmentat en el
punt anterior, derivats dels principis dtics i de les regles de conducta als quals els licitadors i els
contractistes han d'adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions segUents:
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b)

Comunicar immediatament a I'drgan de contractaci6 les possibles situacions de conflicte
d'interessos.
,E
'g'p)
.No
!v
sol'licitar,
9vl
rrvrtqt
directament
I tvt tl
9vt9t
o indirectament, que un cirrec o empleat pfblic influeixi en
t vtt
-a El
del
contracte.
5 ,l'adjudicacio
*l'lo oferir ni facilitar a cirrec o empleats p0blics avantatges personals o materials, ni per a
mateixos- --ni per
r-- a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
{aquells
0J r- ENo realitzar accions que posin en risc I'interds p0blic.
Respectar els principis de lliure mercat i de concurrdncia competitiva, i abstenir-se de
,'(,
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o
><
falsejar la competdncia, com per exemple els comportaments col.lusoris o de competdncia
c,
L'
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminaci6 d'ofertes, assignacio de mercats, rotaci6
d'ofertes, etc.).
f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la
licitaci6 o el contracte dels quals tingu6s coneixement.
g) Aplicar la mdxima diligdncia en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent.
h) Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d'irregularitats.

;

[

Cldusula 21. Modificaci6 del contracte.
Un cop perfeccionat el contracte, l'drgan de contractaci6 nom6s podri modificar el contracte per
les causes segUents:

{
{

L'obertura o tancament de centres, I'agrupaci6 de centres dispersos, obres de rehabilitaci6
per a nous usos, modificacions de potdncies i consums d'energia,...
Desviacions dels consums realment realitzats respecte als estimats
variacions en l'0s dels equipaments o variacions climatoldgiques.

al contracte,

per
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Desviacions dels preus respecte als estimats al contracte
JGL

Situacions d'emergdncia que poden requerir necessitats addicionals de
serveis.

En cap cas I'import total de les modificacions pot afectar m6s del 50 % del preu del contracte

Aquesta modificaci6 seri publicada en el DOUE

Aixi mateix el contracte es podrd modificar si concorren les circumstincies establertes en l'art. 107
deITRLCSP , modificaci6 que es publicari en el DOUE".
La modificaci6 del contracte que s'acordi no podrd alterar la naturalesa global del contracte, les
condicions essencials de la licitaci6 i de l'adjudicaci6 del contracte, i hauri de limitar-se a introduir
les variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci
necessdria i seri obligatdria per al contractista.
Les condicions, abast i limits d'aquesta/es modificaci6/ons i lales que hagi proposat I'adjudicatari

en la seva oferta, seran obligatdries pel contractista. El procediment per aquesta modificaci6
requerird I'audidncia al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions
tdcniques, i la seva formalitzaci6 en document administratiu.

Cliusula 22. Recepci6 i termini de garantia
1. La constataci6 de la correcta execuci6 de les prestacions i la seva posterior recepci6 s'efectuard
mitjangant acta de recepci6, que s'estendrd dins el termini d'un mes segUent al seu lliurament o
realitzaci6, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacci6 de I'Ajuntament.

2. S'acordari la liquidaci6 del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de

la

recepci6 de les prestacions o des de qud I'Ajuntament rep la factura si aquesta 6s posterior a la
data de recepci6.
3. Tamb6 un cop efectuada la recepci6 o conformitat, comengard a c6rrer el termini de garantia,
que serd de 1 mes a comptar des de la data de recepci6 dels subministraments realitzats.

4. Es procediri a la cancel'laci6 o devoluci6 de la garantia definitiva quan s'aprovi la liquidaci6 del
contracte, si no resulten responsabilitats que s'hagin d'exigir al contractista, i hagi transcorregut el
termini de garantia.

Cl

iusu I a 23. S u bco ntractaci6

El contractista podrd concertar amb tercers la realitzaci6 parcial de determinades prestacions del
contracte, de conformitat amb el que es disposa en I'art. 227 del Reial Decret Legislatiu 312011 de
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref6s de la llei de Contractes del Sector pfblic i sense
que en cap cas pugui superar el 60% de l'import adjudicat.

El contractista hauri de comunicar anticipadament i per escrit a I'administraci6, la intenci6 de
celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestaci6 que es pretengui subcontractar,
import i percentatge en relaci6 a import d'adjudicaci6, i la identitat del subcontractista. Aixi mateix
haurd d'acreditar I'aptitud d'aquest per executar-la, que no es troba en cap supdsit de prohibici6
per a contractar i que es troba al conent d'obligacions tributdries, de la seguretat social i de la
hisenda municipal. Aixl mateix, haurd de comunicar qualsevol modificaci6 vers anteriors
comunicacions. En el cas que el subcontractista tingu6s la classificaci6 adequada per a realitzar la
part a subcontractar, la comunicaci6 d'aquesta circumstincia, eximird al contractista nom6s
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d'acreditar I'aptitud, perd no eximird de presentar altra documentaci6 excepte que tambe figuri
inscrit en el RELI.
Es condici6 especial d'execuci6 d'aquest contracte que el subcontractista no realitzi operacions
financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de paTsos elaborada per
les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat espanyol-, o fora
d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Priblica;
El contractista estd obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en el mateix termini que
l'Ajuntament ha disposat per a pagar al contractista les factures d'aquest contracte, essent
aquesta obligaci6 tamb6 condici6 especial d'execuci6.
Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, I'adjudicatari ha de presentar, abans
que el contracte es formalitzi, una declaraci6 responsable en qud es compromet a complir els
terminis de pagament establert en el pardgraf anterior.

Aix[ mateix, acabat el termini d'execuci6 i abans de I'acta de recepci6 del contracte ha de
presentar a I'Administraci6 els justifcants de les transferdncies que acreditin el compliment efectiu
dels terminis d'abonament als subcontractistes.
Aprovat

verrr l-ocat

en Sessi

Cliusula 24. Cessi6 del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessi6.
Xavier

Cliusula 25. Demora en les prestacions

Vicesecret

1. El contractista estA obligat a complir el contracte

ndez lb6r-rez
ri tecnic acta[.

el termihi total fixat per a la seva

realitzaci6, com tamb6 dels terminis parcials assenyalats per a I'execuci6 successiva.

2. La constitucio en mora del contractista no necessitard

intimaci6 prdvia per part de

l'Administraci6.

3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagu6s incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, I'Administraci6 podrd optar per la resoluci6 del contracte o per la
imposici6 de les penalitzacions didries en la proporci6 de 0,20 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte (lVA exclds).

4. En la tramitaci6 de I'expedient es donari audidncia al contractista perqud pugui

formular
prdvia
al'legacions en el termini de cinc dies hdbils i I'drgan de contractacio resoldrd,
emissi6 dels
informes pertinents.
5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del terminitotal, arribin
a un m0ltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l'drgan de contractaci6 podri resoldre el
contracte o acordar-ne la continuilat amb imposici6 de noves penalitzacions.

6. El contractista podrd procedir a la suspensio del compliment del contracte per manca
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

Cliusula 26. Responsabilitat en l'execuci6 del contracte
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de Govern Loca[
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El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes
administratives generals.

A part de les establertes a I'esmentat Plec, constitueixen

Xavier Fe
Vicesecretari -

ndez lbiifrez
retari ticnic actal"
ta JGL

a) Faltes molt greus:

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L'incompliment o compliment defectu6s de les obligacions i/o condicions d'execuci6 del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tdcniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resoluci6 del contracte.
- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzaci6 i seguretat de tercers en les
prestacions.

- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenci6 de riscos laborals.

- Les actuacions que, per acci6 o omissi6, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord
amb la legislaci6 vigent.
b) Faltes greus
- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicaci6 de les prestacions.
- L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenci6 de riscos laborals.
- L'incompliment de les condicions especials d'execuci6 establertes en aquest plec, quan no
se'ls hi hagi atribuit el caricter d'obligacions contractuals essencials.
c) Faltes lleus
- L'incompliment o compliment defectu6s de les obligacions i/o condicions d'execuci6 del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tdcniques, quan no constitueixi
falta molt greu o greu.
- L'incompliment de les obligacions de caricter formal o documental exigides en la normativa
de prevenci6 de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
Les faltes establertes en aquest plec se subjecten, segons llur tipificaci6, al rdgim de sancions
altres responsabilitats previst al Plec de cliusules administratives generals.

i

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanci6 contractual serd de tres mesos a
comptar des de la data d'incoaci6 del corresponent expedient.
Cldusula 27. Resoluci6 del contracte

1. El present contracte podri ser resolt per qualsevol de les causes establertes
cldusules administratives generals, amb els efectes assenyalats.

al Plec de

2. A part de les establertes a I'esmentat Plec, constitueixen causes especifiques de resoluci6:

a) La demora en I'inicide les prestacions

b) L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencio de
riscos laborals

c) L'incompliment de la normativa municipal sobre comunicacio de les prestacions

d) L'incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el
de prescripcions tdcniques.
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e) L'incompliment de les cldusules essencials del contracte incloent les condicions essencials
d'execuci6 quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracci6 greu i concorre dol, culpa
o negligdncia de I'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposicio de penalitats o a la
indemnitzacio de danys i perjudicis.
Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.

Cliusula 28. Recursos legals dels licitadors
1 S6n susceptibles de recurs especial en matdria de contractaci6, d'acord amb I'article 40 del
TRLCSP, els anuncis de licitaci6, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractaci6; els actes de trimit que decideixin directament o
indirectament sobre I'adjudicaci6, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensio o perjudici irreparable a drets o interessos legitims; iels acords d'adjudicaci6
d'aquest contracte.
Aquest recurs t5 caricter potestatiu, i s'interposard davant el Tribunal Catald de Contractes del
Sector PUblic. Aixi mateix es podrd interposar recurs contenci6s administratiu, de conformitat amb
la Llei 2911998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci6 contenciosa administrativa, ies regirA
pel que disposen els articles 40 i segUents del TRLCSP i el Reial decret 81412015, d'11 de
setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisi6 de decisions en
matdria contractual i d'organitzacio delTribunalAdministratiu Central de Recursos Contractuals.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix

la

interposici6 de recursos

administratius ordinaris

2. Contra els actes que adopti I'drgan de contractaci6 en relaci6 amb els efectes, compliment i
extincio d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matdria de
contractaci6, procedird la interposicio del recurs administratiu ordinari que correspongui d'acord
amb el que estableix la Llei 2612010, del 3 d'agost, del rdgim juridic i de procediment de les
administracions p0bliques de Catalunya, i la legislaci6 bisica del procediment administratiu com0;
o del recurs contenci6s administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 2911998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicci6 contenciosa administrativa.

Aprovat

en

Se

Junta de Govern Local

i oet 4. 96T;

lgl

ern5ndez lb6itez
Vicesecreta

- secretari tecnic actal.
l.a JGL
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Aprovat per [a
en Sessi6

1

La proposici6 econdmica s'ha d'ajustar al model segUent:

Vicesecretari

nta de Govern LocaI

2 4 0Ci,

2017

rn6ndez lbiifrez
secretari tdcnic actat.
ta JGL

"El Sr./la Sra. ... , domiciliaUada a ... carrer ... n0m. ... , amb DNI/NIF n0m. ... , major d'edat, en
nom propi, o en representaci6 de I'empresa ... amb domicili a ... carrer ... n0m. ..., assabentaUada
de les condicions exigides per optar a I'adjudicaci6 del contracte n0m. ..., que t6 per objecte ..., es
compromet a realitzar-lo amb subjecci6 al plec de cliusules administratives particulars i al de
prescripcions tdcniques,

-

Pels segUents preus unitaris, IVA exclds (s'han d'expressar amb sis decimals els preus unitaris
del terme variable i delterme fix dels diferents grups tarifaris relacionats)

: €/KWh/any amb 6 decimals
Energia: €/l0vh amb 6 decimals
Potdncia

: €/l(A/h/any amb 6 decimals
Energia: €/l0vh amb 6 decimals
Potdncia

Potdncia

: €/KWh/any amb 6 decimals

Energia:

€/l$/h amb 6 decimals
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: €/KWh/any amb 5 decimals

Ene€ia: €/KWh amb 5 decimals
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Potdncia
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PREU ENERGIA (€/KWh)

'5o

*H
u,

U

PoEncia

: €/KWh/any amb 6 decimals

Energia: €/KWh amb 6 decimals

Potdncia

: €/KWh/any amb 6 decimals

Energia:

€/lffh

amb 6 decimals

Cal tenir en compte que

-

:

El Preu del kWh 6s I'import de I'energia a ofertar.

El Preu del terme fix seri fix, i incloura els peatges que corresponguin a la data de
presentaci6 de l'oferta. Els increments dels peatges posteriors a aquesta data,
esdevindran per la publicaci6 en el BOE, i aniran en un concepte diferenciat dins la
facturaci6 (6 decimals).

El preu dels lloguers dels equips de mesura, esti regulat

i

per tant no es contempla en

aquesta oferta.

(Lloc, data i signatura)".
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L'Hospitalet de Llobregat, juliol de 2017

Miquel
Cap de
Patrimoni

Amelia Garcia Alvarez
Tdcnica Superior en Dret

que subscriu,

Contractaci6

i

de I'Assessoria JuriClica
que subscriu, informa favorablement el

informa EI

el present Plec de

Administratives Particulars, la present Plec de Cliusules Administratives
6s fa constar als efectes d'alld Particulars, la qual cosa 6s fa constar als
la DA 2, apt. 7 del RDL efectes d'alld que disposa la DA 2, apt. 7
14 de novembre, Text Ref6s de del RDL 312011 de 14 de novembre, Text
Contractes del Sector Ptiblic i Ref6s de la Llei de Contractes del Sector
del Text Ref6s de la Llei Priblic i I'art. 129 de la Llei de Bases de
lM-ndes Lqcals. ,
Rdgim Local.

Al",toleo(T

Per la Int6rven(i6 general

Per I'Assessoria Juridica

Aprovat

ta de Gover-n Local

P

en Sesst

er
Vicesecretari

2'

4

0cT,',2017

in6na"t tb'iirez

acial
secretari tEcnic

'

e [a JGL
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