Expedient: CTN2100753
Procediment: Subministraments Obert
Assumpte: Proposta de contractació
Document: 7302289

*7302289*

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
aca.gencat.cat

Proposta de contractació
TITOL: “SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA PER LES OFICINES, CENTRES
DE TREBALL, EMBASSAMENTS I INSTAL·LACIONS DE L'AGENCIA CATALANA DE L'
AIGUA.. Clau: CTN2100753”.
Import de licitació: 571.390,64 € EUR (més IVA).
1.

Dades identificatives del contracte
a) Contracte:
Administratiu.
b) Promotor:
Divisió de Recursos.
c) Tipus:
Subministrament
d) Objecte:
El present contracte té per objecte el subministrament d’electricitat als
equipaments i instal·lacions de l’Agència Catalana de l’Aigua.
La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
(CPV) és: 09310000-5 (electricitat)
e) Procediment:
Obert (regulació harmonitzada).
f) Forma adjudicació:
Oferta que ofereixi el millor preu.
g) Tramitació:
Ordinària.
h) Import de licitació del contracte:
El pressupost base de licitació és de 691.382,67 € (IVA inclòs), amb el
desglossament següent:
ANUALITAT
2022
TOTAL

BASE
IMPOSABLE
571.390,64 €

119.992,03 €

691.382,67 €

571.390,64 €

119.992,03 €

691.382,67 €

IVA

PRESSUPOST
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i) Justificació dels càlculs efectuats per determinar l’import de licitació:
Veure Annex núm. 5 d’aquest document.
j) Valor estimat del contracte (VEC):
El valor estimat del contracte és de 2.742.675,08 euros, abans d’IVA, inclou un 20%
per a possibles modificacions. Desglossat de la següent manera:
ANY

PRESSUPOST

PRÒRROGA

MODIFICACIÓ

TOTAL (sense IVA)

2022

571.390,64 €

0,00 €

114.278,13 €

685.668,77 €

2023

0,00 €

571.390,64 €

114.278,13 €

685.668,77 €

2024

0,00 €

571.390,64 €

114.278,13 €

685.668,77 €

2025

0,00 €

571.390,64 €

114.278,13 €

685.668,77 €

TOTAL

571.390,64 €

1.714.171,92 €

457.112,52 €

2.742.675,08 €

k) Termini d’execució:
La durada de les prestacions serà de 1 any, amb una extensió temporal des del 1 de
gener del 2022 fins a 31 de desembre del 2022 (12 mesos). La data de finalització
del contracte es fixa el 31 de desembre del 2022 i serà la mateixa data per a tots els
subministraments.
Finalitzat el termini inicial el contracte es podrà prorrogar per períodes d’un any fins a
un màxim de 3 pròrrogues. La durada total no podrà superar els 4 anys (contracte
inicial de 1 any, més 3 anys de possibles prorrogues). La pròrroga o pròrrogues,
seran acordades per l’òrgan de contractació i seran obligatòries per a l’adjudicatari.
La pròrroga s’haurà de comunicar amb una antelació mínima de 2 mesos.
l) Justificació de la no divisió en lots:
No procedeix la divisió en lots atès que no es garantiria la màxima eficiència en la
prestació del servei. A més, tots els punts de subministrament estan ubicats en una
única àrea geogràfica, Catalunya. En aquest cas la divisió en lots no millora la seva
execució ni contribueix a l’eficiència de la despesa d’una energia en que el preu està
liberalitzat, el terme variable, es redueix en quant major sigui el volum de consum,
amb el risc addicional de que alguns lots de quantia més baixa quedessin deserts per
resultar insuficients per al benefici industrial. La divisió en lots fa que l’execució del
contracte sigui més difícil i onerosa des del punt de vista tècnic

2.

Altres dades per configurar el contracte
a) Sistema de determinació de l’import de licitació o preu del contracte:
Per preus unitaris.
b) En el cas de descomposició del preu en partides, indicació de com haurà de
presentar l’oferta el licitador:
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica seguint el model indicat a
l’Annex núm. 1 d’aquest document.
c) Lloc d’execució dels treballs:
Segons s’indica al plec de prescripcions tècniques.
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d) Lloc de lliurament del documents que haurà de lliurar durant l’execució del
contracte:
El lliurament de la documentació generada durant l’execució dels treballs es farà a
la seu electrònica de l’ACA o bé mitjançant qualsevol altra forma telemàtica que
permeti un registre electrònic fefaent del seu lliurament que sigui validada per
l’ACA.
e) Termini de garantia:
Donades les característiques de la prestació objecte del contracte, no procedeix
establir garantia tècnica. Per tant, la recepció formal del contracte resultarà suficient
per validar la seva correcta execució.
f) Garantia definitiva:
L’adjudicatari presentarà una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import de
licitació, abans d’IVA.
g) Solvència econòmica o financera exigida als licitadors:
Declaració relativa a la xifra de negoci global de l’empresa, que referit a l’any de més
volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser igual o superior a 2.742.675,08.-€

h) Solvència tècnica o professional exigida als licitadors:
Els licitadors hauran de figurar com a actius al llistat de comercialitzadores
d’electricitat publicat per la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, i el
seu àmbit d’actuació ha d’incloure Catalunya. L’ACA comprovarà el compliment
d’aquest requisit mitjançant la consulta de la pàgina web de la CNMC.
D’altra banda la solvència tècnica o professional s’acreditarà per mitjà de l’acreditació
de la qualitat del procés de comercialització que ofereix.
Amb aquesta finalitat, aportarà el certificat norma UNE EN ISO 9001:2015, o
certificació equivalent. Alternativament, s’aportarà:
-

-

Document amb el compromís de la direcció de l’empresa amb la qualitat (Política
de qualitat i objectius de qualitat).
Programa de gestió de la qualitat – sistema d’indicadors.
Document descriptiu de què fa l’empresa per gestionar la qualitat (que inclourà un
mapa de processos i la relació dels procediments relacionats).
Procediments i altres documents que descriguin metodologies (documents que
descriguin com es fan les coses per dur a terme les activitats que fa l’empresa
per gestionar la qualitat).
Registres de qualitat (documents que proporcionin evidència objectiva de les
activitats realitzades o dels resultats obtinguts).
Els documents i certificats que l’empresa licitadora consideri adients per tal
d’acreditar les seves afirmacions.

Així mateix, aportarà el certificat norma UNE EN ISO 14001:2015, EMAS o
certificació equivalent. Alternativament, s’aportarà una declaració-memòria
descriptiva de les mesures adoptades en la matèria que permeti:
-

Identificar els procediments necessaris per a l’aplicació de la política ambiental.
Establir els criteris, els mètodes i els recursos que assegurin la seva eficàcia.
Obtenir i analitzar la informació sobre els resultats.
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-

Implantar les actuacions orientades a la millora contínua del funcionament de la
gestió ambiental de les activitats.

i) Compromís d’adscripció de mitjans personals:
Els assenyalats en el PPT per aquest concurs.
Els licitadors hauran de presentar el compromís d’adscripció segons el model que
figura a l’Annex núm. 2 del PCAP.
j) Forma de pagament:
El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació per l’empresa adjudicatària de
la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits establerts legalment.
El responsable del seguiment de l’execució del contracte, o la persona que a aquest
efecte es designi, haurà de conformar la factura si aquesta és correcta.
De conformitat amb els plecs, es podrà establir un preu indexat a OMIE, per a la
totalitat o per a una part de la vigència del contracte o bé, en el cas que l’òrgan de
contractació decideixi fixar posicions un cop formalitzat el contracte, a un preu fix en
funció dels preus base d’OMIP per a la totalitat o per a una part de la vigència del
contracte. El procediment que se seguirà per a determinar quina modalitat de preu
es tindrà contractada en cada moment és el que s’indica a l’Annex núm. 3 d’aquest
plec.
k) Criteris d’adjudicació:
Els criteris d’adjudicació seran quantificats de forma automàtica.
l) Forma de valoració del preu de les ofertes:
Les empreses licitadores hauran d’oferir una oferta per a cadascun dels períodes
tarifaris i tarifes, seguint el model d’oferta de l’Annex núm. 1 del PCAP.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa s’ha d’atendre als criteris quantificables de manera automàtica que
consten en aquesta clàusula i, per tant, d’apreciació objectiva.
Les ofertes es referiran únicament al terme d’energia elèctrica. No es presentarà
oferta referida ni al terme de potència ni a l’equip de mesura o comptador.
La contractació de l’energia elèctrica es podrà fer a preu indexat a OMIE, de
manera que els destinataris dels subministraments podran tenir un preu indexat a
OMIE (en endavant PREUOMIE) per a la totalitat o per a una part de la vigència del
contracte o bé, en el cas que l’òrgan de contractació decideixi fixar posicions un cop
formalitzat el contracte, per a tots o per a un conjunt dels punts de subministrament,
a un preu fix en funció dels preus base d’OMIP (en endavant PREUOMIP) per a
la totalitat o per a una part de la vigència del contracte. El procediment que se
seguirà per a determinar quina modalitat de preu es tindrà contractada en cada
moment és el que s’indica en l’Annex núm. 3 d’aquest plec.
En totes les tarifes d’accés “z”, per a cada període “n”, el PREUOMIE i el
PREUOMIP als quals facturarà l’empresa contractista segons s’opti per tenir
contractat un preu indexat a OMIE o un preu fix amb tancament de posicions
d’acord amb els valors base d’OMIP, s’obtindrà d’acord amb les següents
expressions:
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On:
OMIEi,j: preu, en €/MWh, de la hora “j”, del dia “i” obtinguts al mercat diari de
l’electricitat al sistema espanyol i publicats per l’entitat/organisme encarregat de
publicar-los en cada moment (actualment, per l’operador del sistema i per l’operador
del mercat).
A: component additiu, en €/MWh, per cobrir els costos regulats (BOE) fixes i
actualitzables (excepte els ATRn ) següents:
A1) Remuneració a l’operador del sistema
A2) Remuneració a l’operador del mercat
Atès que tots els termes que s’inclouen dins d’aquest sumand estan regulats, A es
mantindrà fix durant tota la vigència del contracte mentre no es publiquin canvis que
afectin al seus termes regulats.
Bi,j: component additiu , en €/MWh, per cobrir els costos del sistema, que formen part
del preu final, per a cada hora “j” de cada dia “i”, d’acord amb les dades publicades
per l’entitat/organisme encarregat de publicar-los en cada moment (actualment,
REE). Concretament, inclou els següents costos de serveis complementaris del
sistema, tot i que podrien variar d’acord amb la regulació sectorial del moment:
B1) Restriccions (PBF, T.R. i Intradiari)
B2) Mercat intradiari
B3) Reserva de potència addicional a pujar
B4) Banda secundària
B5) Desviaments mesurats
B6) Saldo de desviaments
B7) Saldo entre sistemes
B8) Control factor potència
B9) Incompliment energia de balanç
B10) Fallo de programació
B11) Pagaments per capacitat
Pèrduesi,j: Coeficient de pèrdues de xarxa de transport i distribució en percentatge
de l’energia consumida per tarifa d’accés i període tarifari, per a cada hora “j” de cada
dia “i”, d’acord amb les dades publicades per l’entitat/organisme encarregat de
publicar-los en cada moment (actualment, REE).
Margen: Marge de lliure establiment, en €/MWh, ofert per l’empresa licitadora en cada
tarifa d’accés “z” i que serà el mateix per a tots els períodes tarifaris que siguin
d’aplicació en aquella tarifa d’accés. Pot incloure els següents conceptes:
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- Marge comercial
- Despeses derivades de les diferències entre les previsions de consums i els
consums reals
- Fons Nacional d’Eficiència Energètica
- Altres costos que el licitador consideri i que no estiguin inclosos en cap dels altres
components de la fórmula.
El valor ofert per al component Margen es mantindrà fix per a tota la durada del
contracte.
TM: Taxa Municipal (1,5%).
ATRn: Peatges d’accés a la xarxa elèctrica destinats a cobrir la retribució del
transport i distribució, més els càrrecs destinats a cobrir els costos regulats i
altres costos del sistema elèctric, aplicables al terme d’energia, per a cada tarifa
d’accés “z” i període tarifari “n”. Aquest concepte està regulat (BOE) i, per tant, es
mantindrà invariable mentre no es publiquin canvis.
Els Peatges d’accés a la xarxa elèctrica destinats a cobrir la retribució del transport i
distribució són els definits al BOE (Circular 3/2020, de 15 de gener, de la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència). Mentre que els càrrecs destinats a cobrir
els costos regulats i altres costos del sistema elèctric són els definits al BOE (Real
Decret 148/2021, de 9 de març).
Als conceptes regulats s’aplicaran estrictament els preus i imports a la tarifa d’accés
i període “n” que correspongui en funció del nivell de tensió i els altres paràmetres
legalment establerts, sense aplicar marge comercial ni descomptes.
Els component (sumands) que apareixen a la fórmula per calcular el PREUOMIEZ
inclouran tots els conceptes que conformen el preu final de l’energia, a
excepció de l’IVA i l’impost elèctric, sens perjudici de la previsió que es fa més
endavant en relació a la possibilitat d’incorporar, un cop iniciada la vigència del
contracte, nous conceptes al component An.
Serà objecte de licitació i de valoració el valor del component Margen, que les
empreses licitadores hauran d’oferir en cada tarifa d’accés “z”. El valor Margen serà
el mateix per a tots els períodes “n” de la tarifa d’accés “z”.

On:
Wn: coeficient multiplicador d’apuntament per període “n” del preu OMIP de
tancament. Aquest coeficient es mantindrà fix durant tota la durada del contracte.
OMIP: preu, en €/MWh, tancat amb l’empresa comercialitzadora segons el
procediment indicat a l’Annex núm. 3 d’aquest plec.
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A: component additiu, en €/MWh, per cobrir els costos regulats (BOE) fixes i
actualitzables (excepte els ATRn ) següents:
A1) Remuneració a l’operador del sistema
A2) Remuneració a l’operador del mercat
Atès que tots els termes que s’inclouen dins d’aquest sumand estan regulats, A es
mantindrà fix durant tota la vigència del contracte mentre no es publiquin canvis que
afectin al seus termes regulats.
Bi,j: component additiu , en €/MWh, per cobrir els costos del sistema, que formen
part del preu final, per a cada hora “j” de cada dia “i”, d’acord amb les dades
publicades per l’entitat/organisme encarregat de publicar-los en cada moment
(actualment, REE). Concretament, inclou els següents costos de serveis
complementaris del sistema, tot i que podrien variar d’acord amb la regulació
sectorial del moment:
B1) Restriccions (PBF, T.R. i Intradiari)
B2) Mercat intradiari
B3) Reserva de potència addicional a pujar
B4) Banda secundària
B5) Desviaments mesurats
B6) Saldo de desviaments
B7) Saldo entre sistemes
B8) Control factor potència
B9) Incompliment energia de balanç
B10) Fallo de programació
B11) Pagaments per capacitat
Pèrduesi,j: Coeficient de pèrdues de xarxa de transport i distribució en percentatge
de l’energia consumida per tarifa d’accés i període tarifari, per a cada hora “j” de
cada dia “i”, d’acord amb les dades publicades per l’entitat/organisme encarregat de
publicar-los en cada moment (actualment, REE).
Margen: Marge de lliure establiment, en €/MWh, ofert per l’empresa licitadora en
cada tarifa d’accés “z” i que serà el mateix per a tots els períodes tarifaris que siguin
d’aplicació en aquella tarifa d’accés. Pot incloure els següents conceptes:
- Marge comercial
- Despeses derivades de les diferències entre les previsions de consums i els
consums reals
- Fons Nacional d’Eficiència Energètica
- Altres costos que el licitador consideri i que no estiguin inclosos en cap dels altres
components de la fórmula.
El valor ofert per al component Margen es mantindrà fix per a tota la durada del
contracte.
TM: Taxa Municipal (1,5%).
ATRn: Peatges d’accés a la xarxa elèctrica destinats a cobrir la retribució del
transport i distribució, més els càrrecs destinats a cobrir els costos regulats i
altres costos del sistema elèctric, aplicables al terme d’energia, per a cada tarifa
d’accés i període tarifari “n”. Aquest concepte està regulat (BOE) i, per tant, es
mantindrà invariable mentre no es publiquin canvis.
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Els Peatges d’accés a la xarxa elèctrica destinats a cobrir la retribució del transport i
distribució són els definits al BOE (Circular 3/2020, de 15 de gener, de la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència). Mentre que els càrrecs destinats a cobrir
els costos regulats i altres costos del sistema elèctric són els definits al BOE (Real
Decret 148/2021, de 9 de març).
Als conceptes regulats s’aplicaran estrictament els preus i imports a la tarifa
d’accés i període “n” que correspongui en funció del nivell de tensió i els altres
paràmetres legalment establerts, sense aplicar marge comercial ni descomptes.
Els component (sumands) que apareixen a la fórmula per calcular el PREUOMIPZ
inclouran tots els conceptes que conformen el preu final de l’energia, a
excepció de l’IVA i l’impost elèctric, sens perjudici de la previsió que es fa més
endavant en relació a la possibilitat d’incorporar, un cop iniciada la vigència del
contracte, nous conceptes al component A.
Seran objecte de licitació i de valoració els valors del component Margen, que
les empreses licitadores hauran d’oferir en cada tarifa d’accés “z”, i el coeficient Wn
que les empreses licitadores han d’oferir per a cada període tarifari “n” en cada
tarifa d’accés “z”.
En tots els casos, els valors de Margen i de Wn oferts per les empreses
licitadores hauran de venir expressats amb tres decimals.

ALS EFECTES DE LA VALORACIÓ DE LES OFERTES, es tindran en compte les
següents assumpcions i consideracions:
a) El valor d’ OMIEi,j serà, en cada període “n”, el següent:

OMIEi,j [€/MWh]

P1
140,000

P2
125,000

P3
121,000

P4
119,000

P5
115,000

P6
100,000

b) El valor d’ OMIP considerat per a valorar les ofertes serà, per a tots els períodes “n”,
de 120,000 €/MWh.
c) El valor de A serà, per a tots els períodes “n”, el següent:
A=0,17086 €/MWh
d) El valor de Bi,j serà, en cada període “n”, el següent:

Tarifa
3.0TD
6.1TD

P1
6,406
5,031

P2
5,111
4,476

Bi,j [€/MWh]
P3
P4
4,740
4,555
4,317
4,238

P5
4,555
4,238

P6
4,000
4,000
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e) El valor de Pèrduesi,j serà, en cada període “n”, el següent:

Tarifa
3.0TD
6.1TD

P1
16,6%
6,7%

Pèrduesi,j [%]
P3
P4
16,5%
16,5%
6,5%
6,5%

P2
17,5%
6,8%

P5
13,8%
4,3%

P6
18,0%
7,7%

f) TM=0,015
g) ATRn serà el valor vigent a 31/08/2021, publicat al BOE, per al període “n”
corresponent.

Tarifa
3.0 TD
6.1 TD

P1
77,436
50,891

ATRn [€/MWh]
P2
P3
59,310
32,102
39,222
21,931

P4
17,413
12,193

P5
7,897
4,437

P6
5,056
2,892

h) Atès que es valorarà una oferta global de PREUOMIE i PREUOMIP en cada tarifa
d’accés “z”, es tindrà en consideració, per a cada tarifa, la distribució dels consums
en els períodes tarifaris. La distribució dels consums en cada tarifa “z” i en cada
període tarifari “n”, que s’aplicarà, és la següent:
TARIFA
D’ACCÉS

P1 [%]

P2 [%]

P3 [%]

P4 [%]

P5 [%]

P6 [%]

6.1TD

16,67%

16,13%

15,05%

18,01%

6,45%

27,69%

3.0TD

12,76%

14,03%

12,48%

14,63%

5,79%

40,30%

Per l’obtenció del PREUOMIE per cada tarifa, s’introduiran els valors oferts pels licitadors en
unes taules de càlcul com les que es mostren a continuació:
PREUOMIEZ = [(OMIEi,j + A + Bi,j)*(1+Pèrduesi,j) + Marge n]*(1+TM)+ATRn [€/MWh]
6.1TD
1
2
3
4
OMIEi,j (en bb.cc.)
140,000
125,000
121,000
119,000
A
0,17086
0,17086
0,17086
0,17086
Bi,j
5,031
4,476
4,317
4,238
Pèrduesi,j
0,067
0,068
0,065
0,065
1+Pèrduesi,j
1,067
1,068
1,065
1,065
OFERTA
Marge n
10
10
10
10
1+TM
1,015
1,015
1,015
1,015
ATRn
50,891
39,222
21,931
12,193
PREU FINAL
218,295
189,912
167,730
155,745
PREUOMIEZ
164,552
Consum [kWh]
Distribució consum [%]

5
115,000
0,17086
4,238
0,043
1,043
10
1,015
4,437
140,999

6
100,000
0,17086
4
0,077
1,077
10
1,015
2,892
126,917

62

60

56

67

24

103

16,67%

16,13%

15,05%

18,01%

6,45%

27,69%
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PREUOMIEZ = [(OMIEi,j + A + Bi,j)*(1+Pèrduesi,j) + Marge n]*(1+TM)+ATRn [€/MWh]
3.0TD
1
2
3
4
OMIEi,j (en bb.cc.)
140,000
125,000
121,000
119,000
A
0,17086
0,17086
0,17086
0,17086
Bi,j
6,406
5,111
4,740
4,555
Pèrduesi,j
0,166
0,175
0,165
0,165
1+Pèrduesi,j
1,166
1,175
1,165
1,165
OFERTA
Marge n
10
10
10
10
1+TM
1,015
1,015
1,015
1,015
ATRn
77,436
59,310
32,102
17,413
PREU FINAL
261,058
224,837
191,138
173,866
PREUOMIEZ
179,626
Consum [kWh]
315394
Distribució consum [%] 12,76%

5
115,000
0,17086
4,555
0,138
1,138
10
1,015
7,897
156,339

6
100,000
0,17086
4
0,18
1,180
10
1,015
5,056
139,971

346746

308384

361664

143080

995986

14,03%

12,48%

14,63%

5,79%

40,30%

Per l’obtenció del PREUOMIP per cada tarifa, s’introduiran els valors oferts per els licitadors
en unes taules de càlcul com les que es mostren a continuació:
PREUOMIPZ = [(Wn*OMIP + A + Bi,j)*(1+Pèrduesi,j) + Margen]*(1+TM)+ATRn [€/MWh]
6.1TD
1
2
3
4
OFERTA
Wn
1,167
1,042
1,008
0,992
OMIP
120,000
120,000
120,000
120,000
Wn*OMIP
140,000
125,000
121,000
119,000
A
0,17086
0,17086
0,17086
0,17086
Bi,j
5,031
4,476
4,317
4,238
Pèrduesi,j
0,067
0,068
0,065
0,065
1+Pèrduesi,j
1,067
1,068
1,065
1,065
OFERTA
Marge n
10
10
10
10
1+TM
1,015
1,015
1,015
1,015
ATRn
50,891
39,222
21,931
12,193
PREU FINAL
218,295
189,912
167,730
155,745
PREUOMIPZ
164,552
Consum [kWh]
Distribució consum [%]

5
0,958
120,000
115,000
0,17086
4,238
0,043
1,043
10
1,015
4,437
140,999

6
0,833
120,000
100,000
0,17086
4,000
0,077
1,077
10
1,015
2,892
126,917

62

60

56

67

24

103

16,67%

16,13%

15,05%

18,01%

6,45%

27,69%
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PREUOMIPZ = [(Wn*OMIP + A + Bi,j)*(1+Pèrduesi,j) + Marge n]*(1+TM)+ATRn [€/MWh]
3.0TD
1
2
3
4
OFERTA
Wn
1,167
1,042
1,008
0,992
OMIP
120,000
120,000
120,000
120,000
Wn*OMIP
140,000
125,000
121,000
119,000
A
0,17086
0,17086
0,17086
0,17086
Bi,j
6,406
5,111
4,740
4,555
Pèrduesi,j
0,166
0,175
0,165
0,165
1+Pèrduesi,j
1,166
1,175
1,165
1,165
OFERTA
Marge n
10
10
10
10
1+TM
1,015
1,015
1,015
1,015
ATRn
77,436
59,31
32,102
17,413
PREU FINAL
261,058
224,837
191,138
173,866
PREUOMIPZ
179,626
Consum [kWh]
315394
Distribució consum [%] 12,76%

5
0,958
120,000
115,000
0,17086
4,555
0,138
1,138
10
1,015
7,897
156,339

6
0,833
120,000
100,000
0,17086
4,000
0,180
1,180
10
1,015
5,056
139,971

346746

308384

361664

143080

995986

14,03%

12,48%

14,63%

5,79%

40,30%

Tenint en compte les consideracions i assumpcions anteriors i, un cop traslladades les
ofertes de les empreses licitadores a les fórmules corresponents, no es podran ultrapassar,
en cap cas, els següents VALORS MÀXIMS, en €/MWh:

PREUOMIEZ [€/MWh]
PREUOMIPZ [€/MWh]

6.1TD
164,552
164,552

3.0TD
179,626
179,626

El PREU_FINAL indicat a les taules anteriors, per cada tarifa i període, es el que s’utilitza
com a preu unitari màxim de licitació del terme d’energia, per a calcular el pressupost de
licitació.
En base a l’anteriorment exposat, les empreses licitadores hauran d’oferir, per a cada tarifa,
els següents 2 preus:
PREUOMIEZ: Oferta en el supòsit de facturació indexada a OMIE.
PREUOMIPZ: Oferta en el supòsit de facturació amb tancament/s a OMIP.
Per a cada tarifa “z”, s’obtindrà un preu (PREUz) que s’obtindrà d’acord amb la següent
expressió:
PREUz = 0,5* PREUOMIEZ + 0,5*PREUOMIPZ [€/MWh]
S’entendrà com a OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, als efectes de
l’adjudicació, la que tingui un valor ponderat més baix de PREU_GLOBAL. La ponderació es
farà atenent a la importància de cada tarifa d’accés “z” dintre del total. És a dir,
PREU_GLOBAL = Σ(Kz* PREUz) a on Kz és el coeficient de ponderació que aplicarà a la
oferta de cada tarifa d’accés “z” en funció del pes d’aquella tarifa dintre del total.

Kz

6.1TD
0,0002

3.0TD
0,9998
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Els excessos de potència i d’energia reactiva es facturaran segons la legislació
vigent.
Aspectes generals referits a l’adjudicació dels lots d’energia elèctrica
L’òrgan de contractació, n’acordarà l’adjudicació a favor de l’empresa que realitzi
l’oferta econòmica més avantatjosa, atenent a l’anteriorment exposat.
Als efectes d’allò previst en l’article 84 del RGLCAP, les ofertes en què l’empresa
licitadora no hagi informat, en alguna/es tarifa d’accés “z”, algun dels valors
requerits (Margen en el cas del PREUOMIE; Margen i Wn en el cas del PREUOMIP),
no seran tingudes en compte (l’oferta seria rebutjada).
En cas d’empat, es tindran en compte decimals addicionals i, si persistís l’empat,
s’aplicarien les regles següents:
1r. Al venciment al termini de presentació d’ofertes tinguin en la seva plantilla un
percentatge superiors als que els imposi la normativa, tenint preferència l’empresa
que disposi d’un percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat a la
seva plantilla.
2n. Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cada una de les
empreses.
3r. Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cada una de les
empreses.
Si l’aplicació dels anteriors criteris no ha donat lloc a un desempat, es farà un
sorteig entre les empreses que han obtingut la mateixa puntuació.
Si durant la vigència del contracte es modifiquessin els components regulats,
l’adjudicatari aplicaria els nous valors des de la seva entrada en vigor.
Els nous conceptes regulats, es podran afegir al coeficient A, i per tant al preu,
sempre i quan aquests conceptes també es repercuteixin de manera automàtica i
directa a la tarifa regulada PVPC. Aquest mateix criteri s’observarà també en relació
a l’aplicació de nous tributs que es puguin establir normativament.

m) Forma de valoració qualitativa de les ofertes:
No aplica: Tot aquest sector de l’energia elèctrica està molt regulat al detall en tots
els seus aspectes i hi ha poc marge. El preu de l’energia està regulat i tots els
requisits pel seu subministrament també. La introducció de requisits tècnics o de
qualitat a banda dels que ja són obligatoris pel sector poc poden aportar en qualitat,
sinó res.
Aquest criteri de valoració únic (preu) i pels mateixos motius, és també el que han
fet servir altres administracions en les seves respectives licitacions d’energia o gas,
com ara el Consorci d’Educació de Barcelona (expedients A14521001 o
A14521002), o el Ministerio de Justícia (expedient ASU/2020/048)
n) Subcontractació:
No pot haver-hi subcontractació ni cessió.

Pàgina 12 de 23

o) Determinació de les ofertes anormalment baixes:
S’actuarà conforme als paràmetres establerts a l’article 85 del RGLCAP.
p) Indicació de les condicions especials d’execució del contracte:
Garantia d’origen renovable
L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que el 100% de l’energia subministrada per
mitjà d’aquest contracte té garantia d’origen d’energia renovable o de cogeneració
d’alta eficiència. Aquesta acreditació serà sol·licitada per l’empresa contractista a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (o a l’organisme que el pugui
substituir) en finalitzar el contracte i presentada davant l’AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA en el termini màxim de 4 mesos des de la data d’acabament del contracte.
Aquest percentatge mínim demanat haurà de fer referència de forma específica al
contracte de subministraments de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, i no al
conjunt de l’energia subministrada per l’empresa comercialitzadora a tots els seus
clients
q) Indicació de les obligacions contractuals essencials:
El compliment de les penalitats imposades a les empreses adjudicatàries.
r) Causes de resolució:
Són causes de resolució del contracte les següents:
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu
l’article 98 relatiu a la successió del contractista.
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
- El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a
sis mesos.
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de
les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en
els articles 212, 213 i 307 de la LCSP. En tots els casos, la resolució del contracte
es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en
l’article 109 del RGLCAP.
s) Previsió de penalitats:
Es consideren faltes greus les següents:
-

-

L’incompliment dels terminis de facturació, per causes no justificables,
imputables a l’empresa contractista.
No respectar els terminis previstos en aquest plec en quant a les actuacions
amb les empreses distribuïdores a les que han de fer front les empreses
comercialitzadores.
No subscriure amb les empreses distribuïdores els contractes d’ATR en els
termes previstos en aquest plec.
No aportar els certificats d’origen de l’energia subministrada d’acord amb allò
previst en aquest plec.
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-

No aportar l’informe de regularització al final del contracte en els termes
previstos al plec de prescripcions tècniques.
El cessament del subministrament sense previ avís i/o injustificat, per causes
imputables a l’adjudicatari.
Facturacions amb lectures estimades durant més de dos mesos consecutius per
causes imputables a l’empresa comercialitzadora.
Retard de més de 20 dies en enviar els fitxers de facturació als que fa referència
el plec de prescripcions tècniques.

La realització d’una falta greu suposarà una penalització de fins al 5% del
pressupost de licitació.
t) Regim de responsabilitats i obligacions específiques de l’adjudicatari:
1.1

Els licitadors assumeixen les obligacions següents:

a)
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b)
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o
de les prestacions a licitar.
c)
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d)
Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e)
En el moment de presentar l’oferta, si s’escau, el licitador ha de declarar si té
alguna situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article
64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el
projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes
característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en
coneixement de l’òrgan de contractació.
f)
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g)
A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes
del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

1.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i
de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i
siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
1.3. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran
les següents:
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En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 1.1 s’estableix
una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA
exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la
gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a
l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de
l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir
del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas
el 50% del preu del contracte.
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 1.1 l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 1.1 l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els
posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i
fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.
2 El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de
la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del
contracte.
3 També tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte, en el cas que així resulti
de l’anterior apartat G.3, l’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte
dels mitjans personals i/o materials indicats compromesos en l’oferta.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte.
u) Inici dels treballs:
D’acord amb aquest PCAP i el Plec de Prescripcions Tècniques.
v) Suspensió dels treballs:
D’acord amb aquest PCAP i el Plec de Prescripcions Tècniques.
w) Previsió de possibles modificacions del contracte amb especial indicació de si
està permesa la cessió del contracte:
Les modificacions contractuals només podran ser degudes a:
-

Obertura de nous equipaments que impliquin un increment dels consums
previstos.
Desviacions dels kWh realment consumits respecte als estimats en el contracte,
per variacions en l’ús dels equipaments o variacions climatològiques.
Situacions d’emergència que poden requerir necessitats addicionals de
subministraments.

En tot cas, l’import màxim de les modificacions no podrà superar, de forma
acumulada, el 20% de l’import de l’adjudicació.
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El procediment que es realitzarà per concretar les modificacions del contracte serà
el següent:
-

Informe tècnic previ dels serveis tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua, que
justifiqui la modificació contractual.
Audiència al contractista.
Formalització del contracte modificat i reajustament de la garantia per part de
l’adjudicatari.

No pot haver-hi subcontractació ni cessió.
x) Revisió de preus:
No.
No s’admet revisió dels preus oferts excepte les modificacions en les tarifes d’accés
o altres conceptes regulats aliens al comercialitzador, establerts por la pròpia
Administració Pública durant la vigència del contracte i possibles pròrrogues.
En relació amb els possibles canvis normatius que tinguin lloc amb posterioritat a la
data límit de presentació d’ofertes i que impliquin variacions en els components del
preu unitari del subministrament o bé en l’estructura tarifaria, procedeix la seva
revisió/actualització, sempre que dites variacions siguin publicades al B.O.E. i que
aquest trasllat pugui realitzar-se de forma directa, unívoca i transparent.
L’adjudicatari s’obliga a comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua les modificacions
regulades que afectin al preu, abans d’emetre la primera factura afectada per dites
modificacions, procedint a la formació de nous preus i posant en el seu
coneixement les normes que justifiquen dites modificacions.
y) Responsable del contracte:
Lucas Moragas Bouyat, Cap del Departament de Serveis i Eficiència Energètica.
z) Documentació a sol·licitar a l’empresa millor valorada:
1. Abans de l’adjudicació del contracte:
L’òrgan de contractació, a través dels seus serveis tècnics, requerirà per correu
electrònic a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a que, dins el termini de 10 dies hàbils presenti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social o autoritzi l’òrgan de contractació per obtenir de forma
directa aquesta acreditació. En el supòsit que l’empresa es trobi inscrita en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI),
l’àrea gestora de la contractació, d’ofici, comprovarà aquestes dades.
Així mateix, l’empresa requerida haurà d’acreditar disposar efectivament dels mitjans
a que s’hagués compromès per a l’execució del contracte, i haver constituït la
garantia definitiva que sigui procedent.
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ANNEX Núm. 1
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DEL PREU
Instruccions que s’han de seguir per al compliment de l’oferta econòmica:
Totes les cel·les objecte d’oferta han de ser informades. En aquest sentit, no es tindran en
consideració els preus en que no consti cap valor en alguna/es de la/es cel.la/es objecte
d’oferta, per la qual cosa l’oferta quedarà exclosa de la licitació al no poder-se valorar.
Tots els imports consignats en les ofertes han de venir expressats amb tres decimals.
Es recorda que els valors màxims de licitació són:

PREUOMIEZ [€/MWh]
PREUOMIPZ [€/MWh]

Tarifa 6.1 TD
164,552
164,552

Tarifa 3.0TD
179,626
179,626

Per la qual cosa, les ofertes que superin els valors màxims establerts quedaran excloses de
la licitació.
OFERTA ECONÒMICA
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a .....................................,
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte de subministrament d’electricitat a les dependències de
l’Agència Catalana de l’Aigua, es compromet (en nom propi / en nom i representació de
l’empresa ...........................) a executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, pel
següents preus unitaris en els termes previstos en aquest plec:
PREUOMIEZ = [(OMIEi,j + A + Bi,j )*(1+Pèrduesi,j) + Margen]*(1+TM)+ATRn [€/MWh]
Tarifa 6.1TD

Tarifa 3.0TD

Margen

PREUOMIPZ = [(Wn*OMIP + A + Bi,j )*(1+Pèrduesi,j) + Margen]*(1+TM)+ATRn [€/MWh]

P1

P2

TARIFA 6.1TD
P3

P4

P5

P6

Wn
Margen
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PREUOMIPZ = [(Wn*OMIP + A + Bi,j )*(1+Pèrduesi,j) + Margen]*(1+TM)+ATRn [€/MWh]

P1

P2

TARIFA 3.0TD
P3

P4

P5

P6

Wn
Margen

I perquè consti, signo aquesta oferta de preu a .............. (data)
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ANNEX Núm. 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE
MITJANS PERSONALS

SOBRE

COMPROMÍS

D’ADSCRIPCIÓ

DE

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a .....................................,
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte de subministrament d’electricitat a les dependències de
l’Agència Catalana de l’Aigua, en nom i representació de l’empresa ...........................,

DECLARA
Que, en cas de resultar adjudicatari d’aquest contracte, es compromet a adscriure a l’equip
tècnic un gestor de compte únic (i el seu substitut), que serà l’interlocutor a través del
qual es canalitzaran totes les actuacions, tant a nivell de facturació, gestió, com a nivell
tècnic d’assessorament, que compleix amb els requisits establerts en el plec de bases
tècniques d’aquesta licitació.

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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ANNEX Núm. 3
PROCEDIMENT PER A LA FIXACIÓ DE POSICIONS AL MERCAT DE FUTURS

Un cop formalitzat el contracte, el responsable del contracte (o la persona que pugui actuar
en el seu nom) tindrà la possibilitat de fixar el preu del mercat diari OMIE a preu fix, en
base als preus del mercat de futurs d’OMIP, tal i com ja s’ha mencionat anteriorment. Es
prendran els valors de liquidació d’OMIP dels productes futurs corresponents a la
càrrega base, publicats als butlletins diaris d’OMIP (https://www.omip.pt/es/boletins-demercado o a la url que la pugui substituir, si fos el cas).
Si el responsable del contracte exerceix aquesta opció, ho farà tot generant ordres de
tancament (comandes) a OMIP, què adreçarà per correu electrònic a l’interlocutor designat
per l’empresa contractista.
En cada ordre de tancament, el responsable del contracte indicarà:
a)
b)
c)
d)
e)

La tarifa el preu del qual es vol tancar al mercat OMIP
Els productes a tancar en cada tarifa
Els preus màxims d’OMIP a tancar per a cada producte
El període de temps durant el qual estarà vigent l’ordre de tancament.
En l’assumpte del correu de la comanda: Núm. Comanda (Exp. XXXXXXXX)

Les ordres de tancament podran contenir qualsevol producte que cotitzi al menys un dia en
el període de temps durant el qual estigui vigent l’ordre de tancament.
Les operacions a realitzar per a cadascun dels productes dins de la mateixa ordre de
tancament són independents, podent-se tancar un, varis o tots els productes marcats en la
mateixa.
Si durant la vigència de l’ordre de tancament el preu “Settlement Price” d’algun dels
productes inclosos en l’ordre assoleix un valor igual o inferior al preu màxim marcat
pel responsable del contracte (o per la persona que el pugui substituir) en l’ordre de
tancament, l’empresa contractista corresponent restarà obligada a aplicar el preu del
“Settlement Price” del primer dia en què es doni aquesta circumstància. És a dir, es
considerarà tancada l’operació per a cada producte el primer dia del termini màxim indicat a
la comanda per a dur a terme el tancament en què el preu de liquidació de tancament
d’aquell dia (el “Settlement Price” d’OMIP) sigui igual o inferior al preu màxim marcat en
l’ordre de tancament, sense tenir en compte el que succeeixi la resta de dies posteriors del
període de vigència de la comanda. En base a això, si l’operació es considera tancada per a
algun/s producte/s, es prendrà com a preu de referència per a la liquidació de l’energia
consumida pels destinataris dels subministraments inclosos en l’objecte del contracte el preu
de liquidació de tancament del dia en què s’ha tancat l’operació (actualment publicat per
OMIP com a “Settlement Price”).

No obstant l’anteriorment exposat, quan una ordre de tancament no pugui ser atesa per falta
de liquidesa al mercat de futurs, aquesta quedarà sense efecte sempre i quan les empreses

Pàgina 20 de 23

contractistes acreditin degudament aquesta circumstància. L’òrgan de contractació podrà
requerir a tal efecte a les empreses contractistes els informes i/o d’altres mitjans de prova
que consideri necessaris i podran ser d’aplicació les penalitats per incompliment previstes en
els plecs.
Si el responsable del contracte (o la persona que el pugui substituir) exerceix l’opció de
realitzar una ordre de tancament (comanda) en alguna tarifa, ho farà per a la totalitat de
l’energia consumida durant el període de temps del producte/s triat/s. És a dir, durant el
període de temps per al qual s’ha tancat el preu a OMIP, tota l’energia del/s producte/s
tancats es facturarà d’acord amb la fórmula del PREUOMIPz indicada anteriorment. El/s
període/s de temps que no hagi/n estat tancat/s durant l’execució del contracte continuarà/n
indexats a OMIE i, per tant, facturat/s d’acord amb la fórmula del PREUOMIE z indicada
anteriorment.
Si durant tots els dies del termini màxim fixat per a dur a terme el tancament el preu del
“Settlement Price” fos superior als preus màxims marcats en l’ordre de tancament
(comanda), s’entendrà que l’operació a OMIP no ha estat tancada.
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ANNEX Núm. 4
DADES A EFECTES DE COMUNICACIONS RELATIVES A AQUESTA LICITACIÓ

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a .....................................,
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte de subministrament d’electricitat a les dependències de
l’Agència Catalana de l’Aigua, en nom i representació de l’empresa ...........................,

COMUNICA
Que, als efectes de les comunicacions i/o interlocució relatives a aquesta licitació, aquestes
s’han de dirigir a:
DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS
ADREÇA
POBLACIÓ I CP
TELÈFON
FAX
E-MAIL
INTERLOCUTOR/A 1

INTERLOCUTOR/A 2

NOM I COGNOMS
NIF
TELÈFON MÒBIL
E-MAIL
CÀRREC
A
L’EMPRESA

I perquè consti, signo AQUEST DOCUMENT.
(Lloc i data)

,

de

de

Signatura:
Segell de l’empresa:
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ANNEX Núm. 5
JUSTIFICACIÓ DELS CÀLCULS EFECTUATS PER DETERMINAR L’IMPORT DE
LICITACIÓ DEL CONTRACTE
S’ha tingut en compte, en allò que li sigui d’aplicació al contracte, els següents conceptes:
•

Import del terme de potència: En base a les potències contractades indicades al
PPT i als preus unitaris del terme de potència segons BOE (Peatges d’accés a la
xarxa elèctrica destinats a cobrir la retribució del transport i distribució, més els
càrrecs destinats a cobrir els costos regulats i altres costos del sistema elèctric,
aplicables al terme de potència, per a cada tarifa d’accés i període tarifari “n”).
Addicionalment, també s’ha tingut en compte les possibles penalitzacions per excés
de potència en base a una estimació.

•

Import del terme d’energia: En base als consums indicats al PPT i als preus unitaris
màxims de licitació. Els preus unitaris màxims de licitació inclouen els costos
d’adquisició d’energia elèctrica, els costos regulats (Pagaments per capacitat, Costos
d’interrompibilitat, Pagaments a l’Operador del Sistema i a l’Operador del Mercat,
Pèrdues d’energia, Peatges d’accés, etc.), el marge de la comercialitzadora i altres
no indicats que siguin necessaris per al subministrament d’energia elèctrica.

•

Import per penalitzacions d’energia reactiva: Segons estimació.

•

Import de lloguer del comptador: Segons imports que marca la legislació vigent.

•

Impost elèctric

•

IVA

Import màxim de licitació
Import potència [€]
Import energia [€]
Import reactiva [€]
Import Comptador [€]
Import IEE [€]
Import màxim licitació [€]
IVA (21%)
Import màxim amb IVA

91.557,32 €
443.956,83 €
5.000,00 €
3.240,00 €
27.636,49 €
571.390,64 €
119.992,03 €
691.382,67 €
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