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Acta de la subhasta electrònica de la tercera contractació basada
del subministrament d’energia per a les entitats del grup de
compra

Barcelona, 3 de maig de 2019

Ordre del dia
1.

Subhasta electrònica lot 2 (electricitat baixa tensió).

2.

Subhasta electrònica lot 1 (electricitat alta tensió).

3.

Avaluació global, si escau, de les propostes presentades i proposta d’adjudicació.

4.

Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió.
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A Barcelona, essent les 10.00 hores del 3 de maig de 2019, a la Sala de Conferències del
CSUC, es reuneix la Mesa de Contractació, prèviament constituïda, integrada pels membres
relacionats i amb l’objecte de celebrar la subhasta electrònica de la licitació de referència.
La presidenta de la Mesa obre la sessió saludant als assistents i passa al punt primer de l’ordre
del dia.

PRIMER. Subhasta electrònica del Lot 2 (electricitat baixa tensió)
A les 10.00 hores, s’inicia la subhasta electrònica del Lot 2 amb una durada inicial de 30
minuts i amb un preu de sortida (acordat per la Mesa de Contractació a la Mesa del 30 d’abril) de
98,068 €/MWh.
Una vegada finalitzada la subhasta, a les 10.55 hores, la plataforma electrònica envia el resultat
de la subhasta i l’historial del procés amb un informe que s’adjunta a aquesta acta com annex I,
resultant que l’oferta d’ ENDESA NERGIA, S.A.U és la millor oferta per oferir la millor
puntuació (55,847 punts), en compliment del Plec de clàusules administratives particulars que
regulen la licitació, amb un preu ofert del lot de 94,006 €/MWh.
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SEGON. Subhasta electrònica del Lot 1 (electricitat alta tensió)
A les 11.05 hores, s’inicia la subhasta electrònica del Lot 1 amb una durada inicial de 30
minuts i amb un preu de sortida (acordat per la Mesa de Contractació a la Mesa del 30 d’abril) de
71,096 €/MWh.
Una vegada finalitzada la subhasta, a les 12:20 hores, la plataforma electrònica envia el resultat
de la subhasta i l’historial del procés amb un informe que s’adjunta a aquesta acta com annex
II, resultant que l’oferta d’ ENDESA ENERGIA, S.A.U és la millor oferta per oferir la millor
puntuació (51,974 punts), en compliment del Plec de clàusules administratives particulars que
regulen la licitació, amb un preu ofert del lot de 70,336 €/MWh.

TERCER. Avaluació global de les propostes presentades i
proposta d’adjudicació
A la vista dels informes de la subhasta, i de conformitat amb la Clàusula 23 del PCAP, la
classificació de les ofertes de la subhasta és:
LOT 1

Punts

(€/MWh)

ENDESA ENERGIA, S.A.U

51,974

70,336

ACCIONA, S.A

49,943

70,321

LOT 2

Punts

(€/MWh)

ENDESA ENERGIA, S.A.U

55,847

94,006

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A

54,846

93,978

AURA ENERGIA, S.A

29,686

96,982

La puntuació realitzada comporta proposar l’adjudicació dels Lots 1 i 2 a ENDESA
ENERGIA SAU.
La Mesa ACORDA:
Primer. APROVAR la puntuació de les ofertes presentades pels licitadors com s’indica,
LOT 1

Punts

(€/MWh)

ENDESA ENERGIA, S.A.U

51,974

70,336

ACCIONA, S.A

49,943

70,321

LOT 2

Punts

(€/MWh)

ENDESA ENERGIA, S.A.U

55,847

94,006

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A

54,846

93,978

AURA ENERGIA, S.A

29,686

96,982
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Segon. PROPOSAR a l’Òrgan de Contractació del CSUC l'adjudicació del lot 1 a ENDESA
ENERGIA, S.A.U amb un preu de 70,336 €/MWh, condicionat a rebre de conformitat amb
el que es disposa en el contingut de la invitació, pel que fa a l’OMIE caldrà indicar el marge de
comercialització MgOMIE) i pel que fa a l’OMIP caldrà indicar els coeficients Ap i Bp i el seu
corresponent desglossament.
Tercer. PROPOSAR a l’Òrgan de Contractació del CSUC l'adjudicació del lot 2 a ENDESA
ENERGIA, S.A.U amb un preu de 94,006 €/MWh, condicionat a rebre de conformitat amb
el que es disposa en el contingut de la invitació, els preus ofertats per període “POp” per a
cada sublot (tarifa d’accés).
Quart. La no presentació, en temps i forma dels desglossaments indicats suposarà la renúncia
a l'adjudicació i el requeriment als licitadors que van presentar la segona millar oferta a cada
lot.
Cinquè. Aprovar l’acta de la present reunió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 12.25 hores, lliurant-se
la present acta, de tot el qual CERTIFICO.
Vist i plau,
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