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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE I ACORD D‘INCOACIÓ I APROVACIÓ
DE L’EXPEDIENT
Contracte de subministraments
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Expedient: S-112/19(ICGC-2019-00016)
Procediment obert
Títol: Subministrament d’energia elèctrica pels edificis de l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya següents: la Seu a Barcelona, l’edifici Centre de Suport Territorial Pirineus a
Tremp i els magatzems a Avinyó, en dos lots.

1. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost base de licitació del present contracte s’ha calculat sobre la base dels
consums elèctrics de l’any 2018 i és de 258.683,56 € , amb el desglossament següent:
Pressupost:
Import total de l’IVA (21%)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

213.788,06 €
44.895,50 €
258.683,56 €

En atenció a la divisió en lots, el desglossament del pressupost de licitació s’efectua de la
manera següent:
Lot 1: Subministrament d’energia elèctrica amb tarifa d’accés 6.1 per l’edifici Seu de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a Barcelona.
Pressupost:
Import total de l’IVA (21%)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

184.514,39 €
38.748,02 €
223.262,41 €

Lot 2: Subministrament d’energia elèctrica amb tarifa d’accés 3.0A per l’edifici Centre de
Suport Territorial Pirineus a Tremp i els magatzems a Avinyó de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya.
Pressupost:
Import total de l’IVA (21%)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

29.273,67 €
6.147,47 €
35.421,14 €

En atenció a la divisió en sublots, el desglossament del pressupost de licitació s’efectua de
la manera següent:
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Sublot 2.1: Subministrament d’energia elèctrica amb tarifa d’accés 3.0A per l’edifici
Centre de Suport Territorial Pirineus a Tremp.
Pressupost:
Import total de l’IVA (21%)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

20.666,23 €
4.339,91 €
25.006,14 €

Sublot 2.2: Subministrament d’energia elèctrica amb tarifa d’accés 3.0A per al magatzem
1 a Avinyó.
Pressupost:
Import total de l’IVA (21%)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

4.386,98 €
921,27 €
5.308,25 €

Sublot 2.3: Subministrament d’energia elèctrica amb tarifa d’accés 3.0A per al magatzem
2 a Avinyó.
Pressupost:
Import total de l’IVA (21%)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

4.220,46 €
886,30 €
5.106,76 €

Atès que el contracte no preveu pròrrogues ni cap de les opcions eventuals a les quals fa
referència l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant, “LCSP”), el valor estimat del contracte és coincident amb el del pressupost
del contracte, és a dir, 213.788,06 € (IVA no inclòs).
2. Necessitat, idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació
Aquesta Unitat d’Infraestructures i Manteniment considera necessària i idònia la celebració
del contracte mencionat a l’encapçalament, en base a les justificacions següents:
El subministrament d’energia elèctrica als diferents centres de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC) per part d’empreses especialitzades i degudament
autoritzades resulta imprescindible pel funcionament de l’Institut. En aquest sentit,
l’expedient de referència intenta aglutinar en un únic procés de contractació els contractes
de subministrament elèctric de l’ICGC susceptibles, a data d’avui, d’ésser inclosos en
aquest procés
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3. Condicions especials d’execució
De conformitat amb allò previst a l’article 202 de la LCSP, s’estableix com a condició
especial d’execució en el marc del present contracte la consideració mediambiental.
L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que el 100% de l’origen de l’energia que
subministrarà a l’ICGC serà renovable o de cogeneració d’alta eficiència.
Aquesta condició d’execució té la consideració d’obligació essencial del contracte
de tal manera que el seu incompliment podrà donar lloc a la resolució del contracte
atenent a allò previst a l’article 211.1 f) de la LCSP.
4. Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera
Els criteris de solvència exigida a les empreses per presentar-se a la licitació s’han fixat
tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte, i, alhora, perquè es pugui donar
compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques i del plec de clàusules
administratives.
Concretament s’ha previst que les empreses licitadores acreditin els següents
requeriments:
•

Solvència econòmica
L’objecte del present contracte consisteix en el subministrament d’energia elèctrica
i, per tant, s’ha d’acreditar el volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit
al millor exercici dins dels darrers tres anys (art. 87.1.a) LCSP). Aquesta quantitat
serà com a màxim una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

•

Solvència tècnica o professional
Empreses subministradores d’energia (art. 89.1a) LCSP). La forma de garantir que
les empreses tenen el perfil requerit és a través de la demostració d’haver disposat
en el passat de contractes similars a l’objecte del contracte. En aquest criteri s’ha
considerat adequat demanar el 70%, de l’import acumulat de l’any de major
execució dels darrers tres anys.
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5. Criteris de valoració
El criteri de valoració que s’ha determinat en aquest procediment és exclusivament el preu,
preu mig ponderat (PMP) del lot i sublot, expressat en €/MWh,
Per tot l’exposat, aquesta Àrea tècnica considera necessària i adequada la contractació
dels elements indicats anteriorment.
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6. Iniciació i contingut de l’expedient de contractació
1. Vist l’informe justificatiu anterior sobre la necessitat del contracte i les dades incloses a
l’encapçalament, d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel que
s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, (en endavant, “LCSP”), aquesta Direcció
considera necessària i idònia la celebració del contracte exposat a l’encapçalament del
present document.
2. Així mateix, d’acord amb l’establert per l’article 116 LCSP, s’acorda INCOAR l’expedient
de contractació al que s’incorporen els documents següents:
-

Memòria justificativa.
Plec de clàusules administratives particulars
Plec de prescripcions tècniques
Comanda justificativa de l’existència i retenció de crèdit adequat i suficient.

3. Justificació del procediment de contractació: d’acord amb els articles 156 a 158 de la
LCSP.
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7. Aprovació de l’expedient de contractació
Finalment, completat l’expedient de contractació a la vista de totes les actuacions anteriors,
i d’acord amb l’article 117 LCSP, aquesta Direcció, acorda:
-

APROVAR l’expedient de contractació i tota la documentació adjunta al mateix.
DISPOSAR l’obertura del procediment de licitació.
APROVAR la despesa .
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P.D. 2 d’abril de 2014 (DOCG núm. 6601, de 10 d’abril de 2014)
Barcelona, 1 de febrer de 2019
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