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l.Obiecte.
L'objecte d'aquest Plec 6s regular i definir I'abast i condicions del subministrament
d'energia eldctrica de les instal.lacions de I'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
(actuals i futures durant el termini de vigdncia del contracte).
Quan ens referim a 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 pribliques.

La finalitat del contracte 6s garantir el subministrament continuat

i

ininterromput

d'electricitat mitjangant una empresa comercialitzadora.
Totes les instal.lacions objecte d'aquesta licitaci6 han de rebre els subministraments
d'energia eldctrica en condicions dptimes de qualitat.
Referent a les instal.lacions que consten en aquest Plec, i per a poder classificar-les
en funci6 de la seva tipologia de consum, s'han dividit en 4 TIPUS:

millor

Tipus 1 - Agrupador 766L: Alta tensi6. 4 Pdlisses.
Tipus 2 - Agrupador.764lz Dependdncies2TS Pdlisses.
Tipus 3 - Agrupador 7681: Enllumenat pfblic. 378 Pdlisses.
Tipus 4 - Agrupador 770t: Semifors. 25 Pdlisses.
Les instal.lacions d'aquest Plec es preveuen a l'annex 1.

Tanmateix aquest Ajuntament amb l'objectiu de disminuir les emissions i complir amb el
PAES;

o

Promouri entre la ciutadania que es trobi en vulnerabilitat social, diferents

o

actuacions que ajudin a millorar I'estalvi i l'eficidncia energdtica a les seves llars.
Millorari l'eficidncia i l'estalvi energdtic a les instal.lacions municipals.

2. fustificaci6 de la necessitat i

idoneitat del contracte.

Donat que l'Ajuntament no 6s distribuidor d'electricitat, 6s imprescindible contractar
aquest subministrament i la seva facturaci6.

3.- Justificaci6 no fraccionament en lots
Per la naturalesa de les prestacions no 6s possible entendre aquestes com una realitzaci6 i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma

independent.
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4.Pressupost de licitaci6. Condicions econdmiques
El pressupost de licitaci6 per al subministrament d'electricitat corresponent a l'any inicial
un import de 6.548.242,04 euros
possible prdrroga)
(sense contemplar

t6

la

(5.4It.770,28€ m6s 1.136.47L,76 € corresponents al2t

0/o

d'lVA) i 6s desglossa de la

segrient manera:

o/olYA Import IVA
Import total
Import net
Nfm. RC
2.326,90 €
403,84 €
L.923,06€ 27
0r.9221.221.00.00
15.179,00 €
2.634,37 €
2t
L2.544,63 €
0t.9240.221.00.00
L.789,00 €
310,49 €
1.478,5L€ 2t
02.r5r0.221.00.00
L3.632,0L€
2.365,89 €
2l
LI.266,12 €
02.24t0.221.00.00
19.450,00 €
2L
3.375,62€
16.074,38 €
02.43L2.221.00.00
569,00 €
98.75 €
2L
470,25 €
02.4930.221.00.00
2.055,49 €
356,74 €
2T
L.698,75 €
02.4620.221.00.03
1.951,00 €
338,60 €
2L
1.612,40 €
03.1320.221.00.00
2.275,01€
394,84€
2t
1.880,17 €
03.t340.221.00.00
1.790,00 €
310,66 €
2L
L.479,34 €
04.2310.221.00.00
9.77t.00 €
L.695,79 €
21
8.075,2L€
04.23rL.221.00.00
1.200,01€
208,27 €
27
99L,74 €
04.23t2.221.00.00
r5.r73,76
€
2l
2.633,46€
L2.540,30 €
04.23L3.221.00.00
61.006,00 €
2t
L0.587,82 €
50.418,18 €
04.3230.221.00.00
34.573,00 €
27
6.000,27 €
28.572,73 €
04.332t.221.00.00
23/tL/17 04.3330.221.00.00
1.039,03 €
5.981,01€
4.942,98€ 2t
3Ut2/t7
27.918,00 €
4.845.27 €
2l
23.072,73 €
04.3337.221.00.00
2T
L.L01,37 €
6.346,00 €
5.244,63 €
04.3340.221.00.00
21
108,12 €
623,00 €
514,88 €
04.3370.221.00.00
2.0L6,30 €
349,94 €
L.666,36€ 2L
04.3370.221.00.02
142.762,3L€.
2L
24.776,93 €
117.985,38 €
04.3420.221.00.00
2.978,00 €
2L
516,84 €
2.461,L6 €
05.t523.221.00.00
2L
1.094,60 €
6.307,00 €
5.2t2.40 €
05.t533.221.00.00
2!
7t7.t5 €
675,00 €
557,95 €
05.L640.221.00.00
284.436,26€
2I
49.364,97
€
235.07L,29 €
05.1650.221.00.00
27
201,84 €
1.163,00 €
961,16 €
06.9200.221.00.00
93.090,30 €
2t
t6.L56,17 €
06.9203.221.00.00
76.934.L3 €
2t
647,0\ €
3.728.00 €
07.925t.221.00.00
3.080,99 €
L.947,00 €
1.609,09 €
2t
337,9t€
07.9252.221.00.00
535,59 €
3.086,00 €
07.9253.221.00.00
2.550,4t€ 21
2.267,00 €
1.873,55 €
27
393,45 €
07.9254.221.00.00
758.055,36 €
634.764,76 €
133.300,60 €
Subtotal
Perfode
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0L/01/rB

22/rt/L8

Subtotal

4.777.005,52

€

1.003.177,16

€

5.780.176,68

€

L.136.47'^,76C
Aquests preus s'han d'entendre comprensius de la totalitat de l'objecte del contracte. En
els supdsits previstos legalment aquesta anualitat es reajustari de conformitat amb el
contracte o per raons d'interds pfblic.

L'Ajuntament no esti obligat a esgotar els referits imports tenint en compte que, una
vegada finalitza el contracte, les factures poden ascendir a una quantitat inferior a la
pressupostada.

S.Valor estimat del contracte.
El valor estimat (VE) a efectes de determinar el procediment d'adjudicaci6 i la publicita!
6s de L6.235.3L0,84 €, considerant les possibles modificacions i sense incloure I'lmpost
sobre el Valor Afegit.
VE

Any

20L7
2018
20L9

modificacions
VE eventuals VE altres
VE prestaci6
prdrrogues conceptes amb increment
del cost
econdmic
634.764.76 €
3L7.382,38 €
4.777.005,52 € 634.764,76 €
2.705.885,L4 €
4.777.005,52 €
2.388.502,76 €

TOTAL

SUMA

952.L47,14 €
8.LL7.655,42 €

7.L65.508,29€
L6.235.3t0,84 €

6.- Termini d'execuci6
La
un
La
23

durada del contracte de subministrament d'electricitat, es fixa en un any, prorrogable
any m6s.
data d'inici del subministrament objecte del present contracte es fixa inicialment pel
de novembre del20t7.

7. Pagament de factures.
El pagament es realitzari mitjangant transferdncia banciria a 30 dies de la recepci6 de la
facturaci6.
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8.- Conceptes a incloure en la facturaci6:

Les dades segtients caldri que hi siguin en el full de cilcul que mensualment
enviari comercialitzadora a l'Ajuntament de L'Hospitalet.

r'
,/
,/
,/
r'
{
r'
{
,/
r'
r'
/
/
,/
{
/
{
{
{
{
{

Dades del contracte: referdncia i nfmero de CUPS
Codi agrupador per a tipologia d'instal'laci6
Nfmero de comptador o comptadors
Tarifa d'acc6s vigent
Adrega del subministrament i nrim. de l'emplagament
Data de la factura
Periode de facturaci6
Dependdncia

Potdnciacontractada
Preus de potdncia per periodes horaris
Preus d'energia per periodes horaris
Lectura i data del inici del perfode facturat, pla, punta, vall i reactiva
Lectura i data del final del perfode facturag pla, punta, vall i reactiva
Lectura del maxfmetre
Consum d'energia activa del periode facturat
Consum d'energia reactiva del perfode facturat
Potdncia registrada
Costos de potdncia per perfodes horaris
Costos d'energia per perfodes horaris
Recirrecs per exc6s de potdncia o de reactiva, si s'hi escau
Costos del lloguer d'equips de mesura

9.- Revisi6 de preus
No s'acceptari la revisi6 de preus. No obstant, cal recordar, perd, una qtiesti6 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 podri sofrir les variacions
resultants de l'aplicaci6 dels conceptes subjectes a regulaci6, 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 l'energia i d'altres
acordats actualment pel Ministeri d'lndfstria, 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 prdrroga i si s'apliqu6s revisi6, la revisi6 del preu del kWh en la part no
regulada seri com a mAxim 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 +/- 5o/o.
A tal fi, amb la signatura del contracte, s'adjuntari el preu actual fixat pel mercat de futurs
de l'OMIP.
Contractaci6 del subministrament d'energia el&ctrica per als punts de consum de l'Aiuntament de l'Hospitalet
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Durant la vigdncia del contracte el preu pel qual s'hagi adjudicat podra sofrir les
variacions resultants de l'aplicaci6 dels conceptes subjectes a regulaci6, com ara
impostos, complements tarifaris,lloguer d'equips, i d'altres conceptes regulats.
Les variacions dels imports dels termes regulats de la potdncia, de l'energia i d'altres
acordats actualment pel Ministeri d'lndristria, Turisme i Comerg, que es produeixin
durant el perfode 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.
10. Modificacions del contracte

L'Ajuntament, per raons d'interds priblic degudament justificades, podrd introduir
modificacions en l'objecte del contracte en relaci6 a les variacions de la demanda del
subministrament a l'alga i a la baixa,, especialment en els segi.ients supdsits:

'/
'/
{
,/

L'obertura o tancament de centres, l'agrupaci6 de centres dispersos, obres de
rehabilitaci6 per a nous usos, modificacions de potdncies i consums d'energia, etc.
La realitzaci6 d'actes no previstos amb necessitats de subministraments eldctrics.
Desviacions dels kWh realment consumits respecte als estimats al contracte, per
variacions en l'us dels equipaments o variacions climatoldgiques.

Situacions d'emergdncia que poden requerir necessitats addicionals de

subministraments i serveis.

L'adjudicatari hauri d'adequar el subministrament en funci6 de les modificacions
contractuals introduides per l'Ajuntament.
A tal efecte, es procediri a la corresponent modificaci6 contractual per tal de garantir
l'equilibri de les prestacions que se'n derivin. Aquesta modificaci6 s'estima tindri un
valor m)xim d'un 50%o de l'import total d'adjudicaci6.
11- Condicions de solvbncia ticnica, econdmica i financera de les empreses
11a) solvincia econdmica i financera
- Estar en disposici6 d'una asseguranga d'indemnitzaci6 per riscos professionals vigent
fins a la fi del termini 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 l'execuci6 del contracte.
Aquest requisit s'ent6n complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta

un compromfs vinculant de subscripci6, en cas que en resulti adjudicatari,

de
l'asseguranga exigida, compromis que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hdbils
des de la recepci6 del requeriment.

11b) Solvincia ticnica 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 fltims cinc anys en
subministraments de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte
d'aquest contracte ha de ser com a mfnim de 6.000.000,00 euros i hauri de

-
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comprendre com a mfnim una administraci6 ptiblica que tinguin 500 o m6s punts de
consum.
El criteri de corresponddncia entre els subministraments executats pel licitador i els
que constitueixen l'objecte del contracte 6s la pertinenga al mateix subgrup de
classificaci6, si el contracte esta enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en
cas contrari la igualtat entre els dos primers dfgits dels respectius codis CPV.

-

Compliran els requisits establerts en la Llei 54/t997 del27 de novembre del Sector
Eldctric i posterior normativa que la substitueixi o desenvolupi i estar inscrites i
autoritzades pel Ministeri d'lndfstria, Turisme i Comerg en el seu Registre
Administratiu de Distribuidors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, secci6 2a
com Empreses Comercialitzadores. Per a la seva justificaci6, aportaran certificat o
document acreditatiu del Ministeri d'lndristria, Turisme i Comerg.

12.- Descripci6 dels treballs
12.1.- Migraci6 dels subministraments
El canvi de subministrador energdtic comporta un perfode temporal de migraci6, per tal
de realitzar el traspAs dels subministraments i de les pdlisses de la companyia sortint cap
a I'altra entrant. Durant aquest perfode de migraci6 dels subministraments poden estar
facturant dues companyies,la sortint i I'entrant.
12.2.- Gesti6 de les baixes, altes i modificacions. facturaci6.

L'empresa adjudicatlria assumiri la representaci6 de l'Ajuntament davant l'empresa

distribuidora pel que

fa a les gestions necessiries per a

baixes

i

altes

de

subministraments.

Aixf mateix vetllari per les lectures del consums emeses per la distribuidora, i realitzarA
la facturaci6 d'aquests consums als preus estipulats segons plecs, aixf com dels termes
regulats vigents. Aquesta facturaci6 es presentarl en format electrdnic i amb periodicitat
mensual.

Per a la realitzaci6 d'aquestes gestions hauri de tenir prdviament la conformitat del
responsable municipal del contracte o b6 realitzar-les per enc)rrec d'aquest. Una vegada
comunicada la conformitat i/o I' encirrec de la gesti6 disposari de 30 dies naturals per a
que sigui efectiva.
Pel que fa a les gestions d'alta i/o modificaci6 de subministraments es faran de tal manera
que no interrompi en cap moment el subministrament.

Contracaci6 del subministrament d'energia elCctrica per als punts de consum de l'Aiuntament de l'Hospitalet
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13.- Obligacions del contractista

13.1.- Assessorament sobre desviaments en terme d'energia reactiva
contractada.

i potincia

Comunicar i assessorar sobre la necessitat de correcci6 d'una desviaci6 d'energia reactiva.
L'empresa adjudicatiria realitzari l'avis de la forma que consideri convenient i
assessorari sobre la correcci6 m6s adient a aplicar.

Comunicar i assessorar sobre la necessitat de correcci6 d'una desviaci6 de potdncia
contractada. Indicari la potdncia adequada a contractar, assessorant sobre la correcci6
m6s adient a aplicar i gestionar el canvi, prdvia petici6 i conformitat del responsable
municipal del contracte.

t3.2.- Garantia d'origen d'energia renovable

.

L'empresa adjudicatAria es comprometr) a que el 100o/o d'energia eldctrica que
subministri tingui garantia d'origen d'energia renovable o de cogeneraci6 d'alta eficidncia.
Aquesta acreditaci6 serir sol.licitada per l'empresa comercialitzadora a la Comisi6n
Nacional de Energia en finalitzar el contracte i seri lliurat a l'Ajuntament en el termini
d'un mes.
Aquest percentatge demanat hauri de fer referdncia de forma especffica al contracte de
subministrament establert amb l'Ajuntament de l'Hospitalet i no al conjunt de l'energia
subministrada per l'empresa comercialitzadora a tots els seus clients.

13.3.- Prestacions i millores ticniques: software de gesti6 de consum.
Contractaci6 per part de l'adjudicatari, d'una empresa externa especialitzada en el Servei
subministraments energdtics, per
totalitat de
subministraments d'electricitat, gas i aigua (700 subministraments d'electricitat, B0 de
gas i 670 d'aigua).

de gesti6 dels consums i

a la

Aquest servei haurd d'incloure la utilitzaci6 d'una eina informitica online tipus SIE, que
compleixi les caracteristiques descrites a I'ANNEX 3 de Requeriments del Sistema
d'lnformaci6 Energdtica.
L'eina informitica online ha de disposar en el moment de presentaci6 de I'oferta de les
funcionalitats que es detallen a I'ANNEX 3, que hauran d'haver estat ja implementades
prdviament de forma satisfactdria en organitzacions similars.
L'eina informitica online haurd de permetre contenir tota la informaci6 del sistema de
gesti6 de consums i subministraments energdtics implantat actualment a l'Ajuntament.
Aquesta prestaci6 s'efectuar) de manera que es fari cessi6 d'ris del software de gesti6 de
consums i subministraments a favor de l'Ajuntament.
Contractaci6 del subministrament d'energia elCctrica per als punts de consum de I Aiunament de l'Hospitalet
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L'Ajuntament definirA els usuaris que tindran acc6s a l'aplicaci6 i l'abast de l'acc6s.
El servei haur) d'incloure els segtients treballs, que hauri de realitzar l'empresa externa,
aliena a l'adjudicatiria:

.
o
o

o
o
o

o

Implantaci6 d'un portal energdtic ciutadA, que permeti la visualitzaci6 priblica
continuada i actualitzada de la despesa i consum energedc, segons les caractcrfstiques
del portal, energ&tic ciutadi esp eci ficades a,l'ANN EX 3.
Introducci6 i validaci6 mensual dels arxius de facturaci6. Control de validaci6 de les
dades de facturaci6 introduides i de detecci6 d'irregularitats de facturaci6. Anilisi de
les irregularitats detectades amb informe mensual de validaci6 de la facturaci6.
Tractament inicial mensual de les alarmes energdtiques, amb la gesti6 de les
desviacions detectades i comunicaci6 al tdcnic municipal de les que requereixen
actuaci6 (sobreconsums (respecte els consums previstos), sobrecostos, penalitzacions
per maximetre, pdlisses sense consum, pdlisses no identificades, excessos de reactiva,
tarifes no dptimes, factures no esperades). Seguiment mensual de les alarmes referents
als consums reals i control del consum real vs. el facturat.
Elaboraci6 de l'informe anual global i interpretaci6 dels resultats.
Informe anual de Benchmarking d'edificis [edificis que representen el primer 80% del
consum del conjunt d'equipaments del municipi)
Manteniment tdcnic i disseny evolutiu de l'aplicaci6 (incloent la contfnua adaptaci6 als
nous arxius de facturaci6 de les empreses comercialitzadores), aixf com provisi6 de la
infraestructura tecnoldgica (hosting de la aplicaci6)
Provisi6 de la infraestructura tecnoldgica, aixi com els treballs de manteniment tdcnic i
evolutiu, amb la inclusi6 de millores periddiques de prestacions i la continua adaptaci6
als nous arxius de facturaci6 digitals de les comercialitzadores.

A la presentaci6 de I'oferta s'inclouri un acc6s a una demo del sistema d'informaci6
energdtica (URL amb usuari i clau d'acc6s), i les URL d'acc6s al portal energdtic ciutadd
per a 5 municipis.

L'adjudicatari contractari a una sola empresa el servei de gesti6 dels consums i
subministraments energdtics i l'eina informAtica online per a la gesti6, essent la mateixa
empresa la prestadora del servei i desenvolupadora del software.
L'adjudicatari hauri de ser una empresa especialitzada en gesti6 energdtica i demostrar
experidncia contrastada:

-

El sistema proposat s'ha d'haver implantat prdviament en administracions locals
durant, com a mfnim, els tiltims 5 anys.
Acreditaci6 de que el sistema informitic s'hagi implantat en un mfnim de 10.000
punts de subministrament i en un minim de 8 municipis de m6s de 50.000
habitants. (S'acreditari mitjangant certificats expedits per part dels ajuntaments
en quE s'hagi implantat el sistema).

Contractaci6 del subministrament d'energia elCctrica per als punts de consum de I'Aiunament de l'Hospitalet
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Implantaci6 de portal energetic ciutada per a un mfnim de 5 municipis
fs'acreditari amb la URL (adrega d'lnternet) d'acc6s al portal energdtic d'almenys
5 municipis)

Es lliurari un software de gesti6 de consums i subministraments energdtics mitjangant
sistema d'informaci6 energdtica. Tamb6 estari inclosa qualsevol despesa addicional
relacionada amb el manteniment, funcionament o actualitzaci6 del sistema.

Les bases de dades amb tota la informaci6 que treballi l'aplicaci6, hauran d'estar en un
servidor propietat de l'Aj untament.
13.4. Equips de mesura

L'adjudicatari representari a l'Ajuntament en totes les verificacions reglamentiries dels
equips de mesura, canvi de comptadors, connexi6 per GPRS o d'altre tipus, programaci6
de canvis de tarifa i qualsevol altra actuaci6 necessiria per tal de complir amb el
reglament de punts de mesura. Totes aquestes actuacions no tindran cap cost addicional
per a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, ja sigui en equips propis o en equips de
lloguer.
13.5. Actuacions per a la promoci6 de l'estalvi i l'eficiincia energdtica a les llars de
ciutadans en situaci6 de vulnerabilitat energitica aixi com actuacions a realitzar a
les instal'lacions municipals per tal de millorar la eficiCncia i disminuir la despesa

energitica.
Cessi6 per part del adjudicatari de l'I'50/o del pressupost anual del contracte a una
municipal per a realitzar diferents actuacions en les segtients linies d'acci6:

-

Millorar l'estalvi

partida

i

l'eficidncia energdtica a les llars de ciutadans en situaci6 de
vulnerabilitat energdtica. Per a donar la mixima difusi6, es realitzaran campanyes de
promoci6 entre la ciutadania.
Millorar la eficidncia energdtica de les instal.lacions municipals
energdtic.

i promoure l'estalvi

La gesti6 de la corresponent partida aniri a cdrrec de l'Area d'Espai Pfblic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, en el decurs de la durada del contracte. Aquest import hauri
d'estar disponible en el decurs del primer mes de l'any de contracte. En cas d'executar la
prdrroga, la cessi6 serA realitzada en les mateixes condicions.

14. Subcontractaci6
No es preveu la subcontractaci6 de cap de les tasques del present contracte
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15. Cessi6 del contracte
Donada la naturalesa del contracte no es factible la cessi6 del contracte

l6.Garanties
El subministrament d'energia a canvi d'un preu cert es constitueix com un vincle bilateral
entre I'Ajuntament i I'empresa comercialitzadora, al marge de les relacions entre les
societats comercialitzadora i distribuidora.
En conseqtidncia, la comercialitzadora representa directament a I'Ajuntament i vetllard
per a que els subministraments es duguin a terme a les condicions reglamentaries. Pel
que fa als equips de mesura, la comercialitzadora representari la corporaci6 davant
I'empresa distribuidora exigint-ne el correcte funcionament.
Aixi mateix, l'empresa adjudicatiria vetllari davant de l'empresa distribuidora perquB el
subministrament de l'energia eldctrica, disposi de les condicions de seguretat, qualitat,
regularitat i continuitat establerts a la Llei 34/t998 i normativa que la complementa,

modifica o substitueix.
En supdsits de talls programats de subministrament, l'empresa comercialitzadora es
compromet a realitzar les gestions amb la distribuidora, per a que el centre consumidor
disposi d'un avis previ i per escrit al propi centre assistencial, d'un temps mfnim que no
seri inferior a 48 hores. A m6s a m6s en els casos d'equipaments que puguin quedar
altament afectats per a aquest tall, caldri acordar un horari d'actuaci6 per a que
l'afectaci6 sigui la minima possible.
El comercialitzador garantiri la gesti6 front la distribuidora en l'assistdncia tdcnica
especialitzada immediata en cas d'avaria o treballs de manteniment d'equips i xarxa
eldctrica, aigiies amunt dels punts de consum.
L'empresa comercialitzadora adjudicat)ria, com a signant del contracte i pdlisses d'acc6s

a la xarxa, actuari

davant l'empresa distribuidora per a qualsevol inciddncia o
incompliment que es produeixi en relaci6 a la qualitat dels subministraments i es
compromet a donar resposta en un termini mixim de 24 hores a les peticions que, en

aquest sentit, faci el responsable municipal del contracte.

17. Recepci6 i termini de garantia
El

termini de garantia

6s d'1 mes a comptar des de la data de recepci6 dels serveis

realitzats.

18. Procediment d'adiudicaci6.
Considerant l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixi el seu
objecte, es considera que el m6s adient es adjudicar aquest contracte mitjangant un
procediment obert, d'acord amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 3/201L, de 14 de
novembre pel qual s'aprova el Text ref6s de la Llei de contractes del sector pfblic.
Contractaci6 del subministrament d'energia eldctrica per als punts de consum de l'Aiuntament de l'Hospitalet
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19- Criteris de valoraci6 i puntuaci6 de les ofertes
La valoraci6 de les propostes econdmiques

tindri una puntuaci6 mixima de 100 punts.

La oferta m6s barata obtindra la mixima puntuaci6 de 100 punts i la oferta amb el mateix

valor del pressupost de licitaci6 obtindrA 0 punts. La resta d'ofertes econdmiques
obtindran una puntuaci6 proporcional.
La presentaci6 de les ofertes es realitzari segons l'apartat nfm. 1B d'aquests plecs.

20. Oferta econdmica. Format de presentaci6 de les ofertes.
La proposici6 econdmica es presentari en paper (signada i segellada) omplint les caselles
de la plantilla adjunta en I'ANNEX 2 (disponible per Internet en la pagina www.l-h.cat/
submenri "perfil del contractant"). En cap cas les plantilles es poden modificar.

Per part dels licitadors s'hauran d'actualitzar exclusivament les columnes que
refereixen

o
o

es

a:

Preu del kWh: import energia a ofertar (6 decimals).
Preu del terme fix: aquest preu seri fix, i inclouri 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, esta regulat i per tant no es contempla en
aquesta oferta.

21. Puntuaci6 i comparaci6 d'ofertes.

Per a la puntuaci6 de les ofertes presentades, en primer lloc s'obtindri per a cada oferta
un rinic import que serveixi per comparar-la amb les altres ofertes, seguint els passos
segtients:

1) Es multiplicaran les unitats establertes per a cada component de la prestaci6

en

l'Annex 2. Valor de comparaci6 del Plec de prescripcions tdcniques, pel respectiu preu
unitari ofert per l'empresa.
2) Es sumaran els resultats obtinguts per a cada component de la prestaci6, obtenint un
rinic valor de comparaci6 per a cada oferta. Aquest valor no inclouri l'impost
d'electricitat, ni tampoc l'lVA.
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Hi hauri un fnic adjudicatari per a la contractaci6 del servei a licitar.

La puntuaci6 concreta que correspongui a cadascuna de les ofertes s'atorgari de la
manera segtient:
Puntuaci6 de l'oferta N = 100 x Import oferta m6s econdmica

/ Import de l'oferta N

Caldri que indiqueu el compliment de totes les prestacions i millores tdcniques incloses
en el punt 4.3 dels Plecs Tdcnics.

22. Responsable del contracte.
El responsable del contracte 6s l'Area d'Espai Priblic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

23. Rigim especific de penalitats.
En els supdsits d'incompliment o compliment defectu6s d'alguna prestaci6 del contracte o
incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execuci6 del contracte,
l'Ajuntament podri optar indistintament per Ia resoluci6 del contracte o per la imposici6
de les penalitats recollides a l'article 2L2 del TRLCSP. Aquestes quantitats es podran fer
efectives d'acord amb el que estableix l'article anterior.
L'import d'aquestes penalitats no exclou la indemnitzaci6 de danys i perjudicis que pugui

tenir dret l'Ajuntament.

L'Hospitalet de Llobregat, a 27 de fuliol de 2017

Mario Quifronero
Tdcnic Municipal

Blanca Atienza
Directora de Serveis Espai Priblic
Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat
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