IFERCAT
PLEC DE BASES PER A LA LICITACIÓ DEL
Contracte de subministrament d’energia elèctrica
en alta tensió a INFRAESTRUCTURES
FERROVIÀRIES DE CATALUNYA
(Línia 9 de Metro de Barcelona)

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN ALTA TENSIÓ A
INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA (LÍNIA 9 DE METRO DE
BARCELONA)

A.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 7.870.128,04 euros (no inclòs l’IVA, ni l’Impost elèctric).
Dins del pressupost de licitació del present contracte està inclòs el terme de potència
contractada, concepte amb preus regulats aliens al comercialitzador i, per tant, factor comú per
totes les empreses que presentin oferta. L’estimació del preu per aquest terme de potència és
el que consta en l’arxiu en format electrònic amb el pressupost del contracte.

B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 7.870.128,04 euros (no inclòs l’IVA, ni l’Impost
elèctric)

C.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 12 mesos, compresos entre el 14/01/2016 i el
13/01/2017.

D.- GARANTIA PROVISIONAL: 3% del pressupost de licitació (no inclòs l’IVA ni l’Impost
elèctric).

E.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (no inclòs l’IVA ni l’Impost elèctric).

F.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Lloc
Data:

IFERCAT
30/11/2015

Hora: 13:00

hores

G.- OBERTURA DE LES PROPOSICIONS:
Lloc:
Data:

IFERCAT
15/12/2015

Hora: 10:00

hores

H.- PROCEDIMENT: licitació de contracte de subministrament segons s’estableix en els
articles 10 i 16 de la Llei 31/2007 de 30 d’octubre de procediments de contractació en els
sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals (Llei 31/2007), per
procediment obert d'acord amb allò establert per l’article 58.2 de l’esmentada llei, en el que
tot empresari interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors.
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PLEC DE BASES
DE LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN ALTA TENSIÓ A INFRAESTRUCTURES
FERROVIÀRIES DE CATALUNYA (LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA)

1.- OBJECTE
L'objecte d'aquest Plec de Bases és la regulació dels termes i condicions per a l'adjudicació,
per procediment obert, per part d’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA
(en endavant IFERCAT) actuant en nom i per compte propi, del Contracte de subministrament
d’energia elèctrica en alta tensió necessària per a l’explotació dels trams en servei de la Línia 9
del metro de Barcelona, d’acord amb el detall de punts de consum que figura relacionat en el
plec de prescripcions tècniques particulars.
El codi CPA és 35.13.10 i el codi CPV és 71314100-3
El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec del pressupost d’IFERCAT.

2.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS
Des del dia de la publicació de l'anunci de la licitació, les empreses interessades podran
examinar a les oficines d’IFERCAT, carrer dels Vergós 36-42, 08017 Barcelona, i entre les 9 i
13 hores dels dies laborables, la documentació per la qual es regularà aquesta licitació.
L'esmentada documentació inclourà els següents documents:
- Aquest Plec de Bases.
- Contracte de subministrament d’energia elèctrica.
- Plec de prescripcions tècniques particulars
- Arxiu en format electrònic amb el pressupost del contracte.
Al perfil d‘IFERCAT (www.ifercat.cat), que està residenciat en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat), es
podrà consultar la documentació d’aquesta licitació.
Els licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les característiques i l’abast de la
documentació posada a la seva disposició dins del termini de 15 dies naturals des de la
publicació de l’anunci de la licitació al perfil. IFERCAT respondrà a les consultes rebudes dels
licitadors.

3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El termini del contracte de subministrament és de 12 mesos, compresos entre el 14 de gener
de 2016 i el 13 de gener de 2017.
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4.- OFERTES: NORMES GENERALS
4.1.- Les ofertes es referiran al conjunt dels treballs objecte del contracte i no s'admetran
ofertes parcials.
4.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13 hores del dia que s’indiqui en els anuncis de
licitació publicats als Diaris oficials i al perfil d’IFERCAT, a les oficines de d’IFERCAT, carrer
dels Vergós 36-42, 08017 Barcelona.
En cas que les ofertes es trametin per correu dins de termini, els licitadors hauran de justificar
que la data i l’hora d'imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a màxim, les
assenyalades als anuncis i posar-ho en coneixement d’IFERCAT mitjançant telegrama, telefax,
burofax o correu electrònic (info@ifercat.cat) que IFERCAT haurà de rebre dins del mateix
termini. L’anunci per correu electrònic només serà vàlid si existeix constància de la transmissió i
recepció, de les seves dades i del contingut íntegre de les comunicacions i si identifica
fidelment al remitent i al destinatari. Sense la concurrència d’ambdós requisits l'oferta no serà
admesa si és rebuda per IFERCAT amb posterioritat al termini assenyalat a l’anunci.
En qualsevol cas, transcorreguts els deu dies següents al termini sense que IFERCAT hagi
rebut l’oferta, aquesta no serà admesa.

4.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
telèfon, un fax i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i relacions que en
general es derivin de la licitació o que de qualsevulla manera puguin afectar al licitador.
4.4.- Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de 3 mesos comptats a partir de la data
d'obertura de proposicions. Passat aquest termini, o aquell superior indicat per cada licitador en
la seva oferta, sense que IFERCAT hagi acordat l'adjudicació del contracte o la resolució de la
licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta
i a que els hi sigui retornada la garantia provisional, sempre i quan ho sol·licitin així per escrit a
IFERCAT. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador a
tots els efectes previstos a aquest Plec de Bases.
4.5.- Les ofertes constaran de tres sobres tancats i signats pel licitador cas d’ésser persona
natural, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica; a cada sobre es farà
constar el seu contingut i el nom del licitador.
El licitador haurà de presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada als
requisits que estableix el Reglament Notarial pel que fa a la legalització i legitimació. En el cas
de documents administratius podran ésser presentats els originals o bé còpia o fotocòpia
degudament compulsades.
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de
forma oficial al català o al castellà.
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o
informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta. Juntament amb els sobres, el
licitador presentarà un rebut complimentat d’acord amb el model que figura com annex núm. 7
d’aquest Plec de Bases. Cas que les ofertes es trametin per correu, no caldrà presentar el
rebut.
4.6.- En el cas que el licitador vulgui designar com a confidencials aspectes comercials o
tècnics de la seva oferta, haurà de presentar dintre del sobre que correspongui, declaració de
confidencialitat en la que indiqui la pàgina o l’apartat de l’oferta que contingui la informació
confidencial.
4.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de
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Contractació,
directius,
comandaments,
càrrecs
administratius
o
empleats
d’Infraestructures.cat, caldrà que inclogui en el sobre núm.1 de la seva oferta una declaració
responsable amb la concreció d’aquests vincles.
4.8.- Cap licitador podrà presentar més d’una oferta ni subscriure cap oferta en unió temporal
amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal. En cas de fer-ho
serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest.
4.9.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstàncies previstes a l’article 60.1 del TRLCSP, d’aplicació d’acord amb allò
previst a la DA 3ª de la Llei 31/2007.
4.10.- No seran admeses les ofertes presentades pels licitadors que hagin participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques de l’objecte de la present licitació o dels
documents preparatoris del contracte, sempre que dita participació pugui provocar restriccions
a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte de la resta de les empreses
licitadores.
4.11.- Les ofertes hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i documentació relacionada
a la Base 2 del mateix i la presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels
licitadors del contingut de les bases del Plec i de les condicions de la citada documentació,
sense cap excepció ni reserva.
4.12.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de l’adjudicació del contracte es
produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió, o per la
transmissió del seu patrimoni empresarial, la succeirà en la seva posició en el procediment la
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent del
patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència i classificació,
quan aquesta sigui exigible, en els condicions exigides al present plec per a poder participar en
el procediment d’adjudicació.

5.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ
5.1.- Sobre núm. 1 (Documentació general)
Totes les declaracions i compromisos aportats hauran d’estar degudament signats pel licitador
o el seu representant.
Contingut
5.1.1.- Acreditació de la capacitat i la representació dels licitadors
Persona jurídica.- Cas que el licitador sigui una persona jurídica espanyola, l’acreditació es farà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals
consti el seu objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona
jurídica i, tanmateix qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu
cas, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti,
i còpia compulsada de la targeta del número d’identificació fiscal.
A més les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte.
Persona natural.- Cas que el licitador sigui una persona natural espanyola, l'acreditació abans
esmentada es farà mitjançant la presentació de còpia compulsada de la targeta del número
d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del nom comercial amb
el que opera al tràfic mercantil.
Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb IFERCAT les persones jurídiques o naturals no espanyoles d’Estats
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membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu les quals, de conformitat amb la
legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per a realitzar la
prestació de què es tracti.
La capacitat d’obrar d’aquestes empreses s’acreditarà per la seva inscripció en el registre
procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la
presentació d’una declaració jurada o d’una certificació, a que fa referència l’apartat 2 de
l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en
aquell el servei de què es tracti, hauran d’acreditar que compleixen aquest requisit.
Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la
Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de justificar
mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat
corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de
l’empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que
actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del
contracte. Així mateix, han de presentar informe conforme l’Estat de procedència de l’empresa
estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració
i ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a l’article 3 de la Llei
31/2007. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a Estats signataris
de l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç.
Signatari de l’oferta.- També s’aportarà el document o documents que acreditin la legítima i
suficient representació del signant de l’oferta.
Unions Temporals d’Empreses.- Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a l’efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura
pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. En tot cas aportaran:
(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal
d’empreses cas de resultar adjudicatàries.
(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió
(3) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d’empreses.
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant d’IFERCAT i hauran de nomenar
un representant o apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir
amb les obligacions que es derivin del Contracte fins a la seva extinció.
Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat de conformitat amb
allò demanat en el present apartat.
Les ofertes presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen.
5.1.2.- Habilitacions exigibles per a la realització de l’activitat
Els licitadors establerts al territori espanyol hauran d’aportar:
- Certificat o document acreditatiu (expedit en data inferior a 30 dies naturals en relació a la
data de presentació de la proposició del licitador en aquesta licitació) de trobar-se inscrit
com a comercialitzador en el Registre administratiu de distribuïdors, comercialitzadors i
consumidors qualificats, al que fa referència l’article 45.4 de la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del sector elèctric, en els termes previstos en els articles 71 i 73 del Reial Decret
1955/2000, d’1 de desembre.
- Certificat o document acreditatiu (expedit en data inferior a 30 dies naturals en relació a la
data de presentació de la proposició del licitador en aquesta licitació) de l’autorització
administrativa per a realitzar l’activitat de comercialització d’energia elèctrica en l’àmbit de
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la Comunitat Autònoma de Catalunya, en els termes previstos en els articles 71 i 73 del
Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre.
Els licitadors establerts en un altre Estat Membre de la Unió Europea o en estats no
pertanyents a la Unió Europea hauran d’acreditar disposar de les certificacions exigides per a la
realització de l’activitat en l’Estat en el que estiguin establerts.
5.1.3.- Acreditació de la solvència dels licitadors
5.1.3.1. La solvència econòmica i financera del licitador, s’acreditarà per un o varis dels mitjans
següents:
a)

Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

b)

Acreditació d’una xifra de negocis anual en algun dels últims tres exercicis equivalent al
pressupost de licitació del contracte.

Si per raons justificades una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevulla altra documentació
considerada com suficient per IFERCAT.
5.1.3.2. La solvència tècnica o professional s’acreditarà per tots els mitjans següents:
Tota la documentació indicada en aquest apartat es presentarà dintre del sobre núm. 1 però en
dossier independent de la resta de documents.
a) Declaració del representant de l’empresa licitadora en la que s’indiqui la relació dels
principals subministraments efectuats durant els darrers tres anys, indicant el seu import, dates
i destinatari públic o privat dels mateixos. Els subministraments efectuats s’acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat pública contractant o, quan el destinatari sigui una entitat privada contractant, mitjançant
certificat emès per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant certificació de l’empresari.
Serà requisit necessàri haver efectuat en els últims tres anys com a mínim un subministrament
d’una tipologia similar i d’un import igual o superior al de l’objecte de la licitació.
b) Certificat norma UNE EN ISO 9001:2000 o certificació equivalent.
c) Certificat norma UNE EN ISO 14001:2004, EMAS o certificació equivalent.
5.1.3.3.- Les unions temporals hauran d’acreditar la seva solvència mitjançant l’acumulació de
les característiques de cadascun dels integrants de la unió, essent requisit bàsic per a
l’acumulació que totes les empreses que concorrin a la unió temporal acreditin separadament la
seva solvència en relació amb el contracte al que opten.
5.1.3.4.- Els licitadors podran basar-se en la solvència i mitjans d’altres entitats,
independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, sempre que es
demostri que per a l’execució del contracte disposen efectivament d’aquests mitjans.
5.1.4.- Comptes Anuals
En cas que el licitador sigui una persona jurídica, aportarà els Comptes Anuals i l’Informe de
Gestió del darrer exercici i el corresponent Informe d’Auditoria, dipositats en el corresponent
Registre Mercantil. Tractant-se d’empreses estrangeres aportaran la documentació anàloga
requerida per la legislació del seu Estat. En el cas d’empresaris no obligats a presentar els
comptes en registres oficials, podran aportar com a mitjà alternatiu d’acreditació els llibres de
comptabilitat degudament legalitzats.
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5.1.5.- Declaració responsable sobre prohibicions de contractar
Declaració responsable manifestant que no concorren en l’empresa licitadora cap de les
circumstàncies previstes a l’article 60.1 del TRLCSP, d’aplicació d’acord amb allò previst a la
DA 3ª de la Llei 31/2007, amb menció expressa a la circumstància de trobar-se al corrent de les
obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, segons el
model de l’annex núm. 1.
En cas que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o bé al
compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent,
aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaració responsable especificant el supòsit
legal d’exempció o no subjecció que hi concorre.

5.1.6.- Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.
5.1.6.1.- Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat. La inscripció en el
citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i
capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial i solvència econòmica i
financera, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que
hagin de constar en el mateix.
5.1.6.2.- Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació
del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (Departament
d’Economia i Coneixement- http://reli.gencat.net/), la inscripció en el citat registre acreditarà les
condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la
representació; l’habilitació professional o empresarial; la solvència econòmica i financera i la
classificació empresarial; la concurrència o no concurrència de prohibicions de contractar; l’alta
en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració
d’exempció.
Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats
5.1.6.1 i 5.1.6.2, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En
aquests casos, l’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que
correspongui, la informació registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicació
en curs.
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració que no es troba en cap
de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 60 del
TRLCSP, que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i,
especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries i com de
les relatives a la Seguretat Social.
Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variació.
Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el
document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que l’òrgan de contractació pugui,
si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.
5.1.6.3.- Documentació lliurada a IFERCAT. En cas que tota o part de la documentació
relacionada a continuació ja es trobés a disposició d’IFERCAT, en haver estat lliurada pel
licitador a IFERCAT, Infraestructures.cat, REGSA o REGSEGA en el marc d’una anterior
licitació i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena
vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament
complimentada i sota la seva responsabilitat declaració del seu consentiment per a la cessió de
les dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractació del licitador amb les
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mateixes i certificació de la vigència de la dita documentació, segons el model de l’annex núm.
2.
a) Escriptura de constitució i/o modificació exigida a l’apartat 5.1.1.
b) Targeta del número d’identificació fiscal exigida a l’apartat 5.1.1.
c) Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de la oferta exigit a
l’apartat 5.1.1.
d) Comptes Anuals, Informe de Gestió i el corresponent Informe d’Auditoria corresponents al
darrer exercici exigits a l’apartat 5.1.3.
5.1.7.- Garantia provisional
L’esmentada garantia podrà ser constituïda:
a) En metàl·lic (en efectiu, o bé mitjançant xec bancari o xec conformat a nom de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o
els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de Girona,
Tarragona i Lleida. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament del resguard emès.
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada norma.
b) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crèdit,
Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca autoritzats per operar a
Espanya.
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex núm. 3.A d’aquest
Plec de Bases, i l’avalista haurà de complir els següents requisits:
o No trobar-se en situació de mora front a IFERCAT com a conseqüència de
l’impagament d’obligacions derivades de l’execució d’avals anteriors. A aquests
efectes, IFERCAT podrà rebutjar l’admissió d’avals provinents de bancs o entitats
que tinguessin impagats els imports d’avals ja executats 30 dies naturals després
d’haver-se rebut en l’entitat el primer requeriment de pagament.
o No trobar-se en situació de concurs de creditors.
o No trobar-se suspesa o extingida l’autorització administrativa per a l’exercici de la
seva activitat.
c) Mitjançant Contracte d’assegurança de caució, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya al ram de l’assegurança de caució.
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar a la corresponent pòlissa que es concretarà en
un certificat, el model tipus del qual figura a l’annex núm. 3.B d’aquest Plec de Bases, i la
companyia asseguradora haurà de complir els següents requisits
o No trobar-se en situació de mora front a IFERCAT com a conseqüència de
l’impagament d’obligacions derivades de l’execució d’anteriors assegurances de
caució. A aquests efectes, IFERCAT podrà rebutjar l’admissió de contractes de
caució celebrats amb entitats que tinguessin impagats els imports de contractes ja
executats 30 dies naturals després d’haver-se rebut en l’entitat el primer requeriment
de pagament.
o No trobar-se en situació de concurs de creditors.
o No trobar-se sotmesa a cap mesura de control especial o extingida l’autorització
administrativa per a l’exercici de la seva activitat.
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En el cas d’unions temporals d’empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia requerida i
garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
5.1.8.- Declaració sobre grup empresarial
Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits
de l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment o en
UTE), hauran de presentar la corresponent declaració fent constar les denominacions socials
de les esmentades empreses. La manca de presentació d’aquesta declaració s’entendrà com a
declaració per part del licitador que no concorre aquesta circumstància.
5.1.9.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres
En cas d’empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o indirectament es
derivessin del Contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a arbitratge prevista al
Contracte tipus.
5.1.10.- Eventual acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat.
En el seu cas, documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està integrada per
un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2% o de l’adopció d’alguna de les
mesures alternatives previstes en l’art.2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.
Així mateix, si és el cas, documentació acreditativa conforme, d’acord amb allò previst a la Llei
3/2007, de 22 de març, l’empresari disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i
els homes.
En el seu cas, documentació acreditativa conforme hagin creat en els darrers anys oportunitats
d’ocupació per a persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin
desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari i
que estiguin incloses en alguns dels col·lectius següents:
a) Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin
possibilitats d’inserció en el món laboral.
b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els
requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima
d’inserció.
d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de
menors.
e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitació i reinserció social.
f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació,
persones de llibertat condicional i persones exrecluses.
g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons
el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
h) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

5.2.- Sobre núm. 2 (Proposta tècnica)
Tots els fulls de la documentació a incloure al sobre núm. 2, que es relaciona a continuació,
hauran d’estar signats pel licitador o pel seu representant.
En tota la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap informació econòmica
que permeti conèixer el contingut de l’oferta econòmica inclosa en el sobre núm.3, ja sigui en
relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació (a no ser que
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s’indiqui explícitament que es fa referència al pressupost de licitació), sent aquest fet motiu
d’exclusió de la licitació.
5.2.1.- Qualitat del subministrament.
Els licitadors descriuran els procediments establerts i l’organització que destinaran per a
complir amb el temps de resposta màxim, establert en el plec de prescripcions tècniques
particulars, en el servei d’assistència en la interlocució amb la distribuïdora per resolució de
problemes.
5.2.2.- Qualitat del servei.
Els licitadors aportaran una descripció de l’organització i procediments que es destinaran a
complir amb el temps de resposta màxim, establert en el plec de prescripcions tècniques
particulars, de resposta de reclamacions, siguin aquestes de caire econòmic, de facturació o de
servei de gestió.
Així mateix, els licitadors descriuran com es realitzarà la facturació amb detall de tots els
costos, l’arxiu de consums i costos i la consulta via web dels mateixos
5.2.3.- Correcció energia reactiva i ajust de potència.
Els licitadors aportaran una descripció de l’organització i procediments que es destinaran a
complir amb l’enviament d’avisos amb conformitat de necessitat de correcció d’energia reactiva
i de necessitat d’ajust de potència, així com amb el seguiment i assessorament tècnic per a la
correcció de les desviacions detectades.
5.2.4.- Millores addicionals proposades pel licitador per sobre del requerit a la documentació de
la licitació, i incloses en el cost de l’oferta presentada.
Les millores hauran d’estar relacionades amb l’objecte del contracte i només podran referir-se a
auditories energètiques, optimització de la facturació elèctrica, serveis tècnics, estudis
d’eficiència energètica i energia renovable, assessorament sobre ajuts, millores en els temps
de resposta establerts en el plec de prescripcions tècniques davant una incidència de qualitat
de subministrament elèctric, davant una reclamació, així com respecte a l’avís amb conformitat
de la necessitat de correcció d’una desviació d’energia reactiva.
Els licitadors hauran d’identificar en les seves ofertes a quin d’aquests vuit conceptes fa
referència la millora proposada.
5.2.5.- Qualssevol dades o informes que s’estimin d’interès per a una adequada apreciació de
la proposta.

5.3.- Sobre núm. 3 (Proposta Econòmica)
Contingut:
5.3.1.- Proposta econòmica, formulada d’acord amb el model que s’adjunta com annex núm. 4
a aquest Plec de Bases, que haurà de ser signada pel licitador o pel seu representant.
5.3.2.- Dades econòmiques de l’oferta en arxiu en format electrònic, amb els preus unitaris
ofertats pel licitador, segons el model facilitat per IFERCAT.
IFERCAT subministrarà un arxiu en format electrònic amb els quadres de preus i pressupost de
licitació, i els licitadors hauran de fixar els preus unitaris d’energia per a cada període tarifari i
cada punt de consum, sense poder fer variacions en la seva descripció ni en els consums
estimats. Així mateix els licitadors no podran modificar l’import corresponent al terme de
potència ni al preu anual del software de gestió.
Atès que cada punt de consum té una potència contractada en cada període, i que els preus
per aquest concepte estan regulats pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el terme de
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potència es tracta d’un factor comú per a totes les empreses que no ofereix l’oportunitat de
millorar les ofertes econòmiques que els licitadors facin.
Així mateix, atès que els equips de mesura són propietat d’IFERCAT, el cost del lloguer de
l’equip de mesura serà 0€, i per tant no serà considerat com a part de l’oferta.
Les ofertes dels licitadors es comparan en base al preu anual global estimat, calculat en base
als consums anuals estimats per al punt de subministrament, i els preus ofertats (sense
impostos) per a l’energia consumida en cada període. En base a aquests condicionants,
l’estimació del preu anual global associat al subministrament ofertat per cada licitador, es
calcularà segons la següent fórmula:

On,

CPi - consum anual del període i (kWh)
POi - preu ofertat en el període i (€/kWh)
CTA -Consum total anual (kWh)
PPi – preu anual potència del període i (€/kWh)
Poti – potència contractada en el període i (kWh)
CMCOMP – Cost del comptador (€)

En cas de discordances entre l’aplicació de l’anterior fórmula als preus unitaris d’energia per
cada període tarifari i el Preu anual global estimat ofertat pel licitador en l’annex núm. 4,
prevaldran els preus unitaris ofertats per a cada període tarifari.
Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula 2 del contracte
tipus i, en especial, les despeses generals i d’empresa del licitador, el seu benefici i tota mena
de despeses, tributs, arbitris o taxes que s’originin per motiu del Contracte, amb excepció de
l’impost elèctric i l’IVA.
A més, en el preu ofertat s’indicaran l’impost elèctric i l'Impost sobre el Valor Afegit vigents, en
partides separades. Qualsevulla variació del tipus d’aquests impostos serà aplicable a partir de
la seva entrada en vigor.
5.3.3.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de
la proposta.

6.- MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES I ADJUDICACIÓ
6.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la següent composició:
PRESIDENT:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
SECRETARIA:

Sr. Josep Antoni Rosell i Polo, Director General Tècnic d’IFERCAT
Sra. Pilar Matesanz i Sánchez, Directora de Contractació i
Finances d’IFERCAT
Sr. Jordi-Joan Rossell i Selvas, Director de Producció d’IFERCAT
Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica d’IFERCAT
Sra. Carla de Brauwer i Fontanals, Cap d’Auditoria Interna
d’IFERCAT
Sra. Maria Eugenia Tudela i Edo, Cap del Departament de Licitació
d’IFERCAT

6.2.- La Mesa de contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels
documents continguts al sobre núm. 1, així com també si contenen tota la documentació
exigida a aquest Plec de Bases.
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6.3.- Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que
s’han d’incloure al sobre núm. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de
Contractació.
A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables
a les 13.00 hores del vuitè dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació de
propostes publicant-ho al perfil d’IFERCAT (en l’apartat “Tauler d’anuncis / Avisos” del
procediment de referència), fixant-se un termini per a que el licitador pugui presentar l’oportuna
esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres dies hàbils comptadors des
de la data abans indicada de la publicació al perfil d’IFERCAT. Així mateix, es farà constar al
perfil d’IFERCAT (a l’apartat “Tauler d’anuncis / Mesa de contractació” del procediment de
referència), les ofertes presentades, quines ofertes presenten defectes o omissions
esmenables, tot concretant-los, com també les resolucions motivades sobre l’admissió o
l’exclusió de les ofertes presentades.
En tot cas, seran excloses de la licitació aquelles ofertes que no presentin una garantia
constituïda amb anterioritat a la finalització del termini de presentació d’ofertes o presentin la
garantia per un mitjà diferent als previstos a l’apartat 5.1.7 d’aquest Plec de Bases.
6.4.- La Mesa de Contractació, en el lloc, data i hora assenyalats a l’anunci corresponent, en
acte públic, donarà a conèixer els licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusió de la
licitació.
A continuació es procedirà a l’obertura dels sobres núm. 2 i 3 de les proposicions admeses,
que han de contenir la documentació indicada a la base 5.2 i 5.3 respectivament.
Quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes per manca d’alguna de les dades
que s’han d’ofertar, les propostes amb qualitat tècnica inacceptable, considerant-se com a tals
les que obtinguin una puntuació inferior a la indicada a tal efecte en l’annex núm. 6, així com
aquelles propostes que presentin un preu superior al de licitació. Així mateix, es podran rebutjar
aquelles proposicions que no guardin concordança amb la documentació lliurada i admesa,
modifiquin substancialment el model establert o comportin error manifest en l’import de la
proposició o quan el licitador reconegui error o inconsistència en la proposició que la facin
inviable.
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació
addicional que a efectes d’aclariment estimi necessària en relació amb els sobres número 2 i
número 3, informació que haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el
termini que s’atorgui a tal efecte, que no podrà ser superior a 5 dies.
6.5.- Les resolucions de la Mesa sobre exclusions, degudament motivades, seran notificades
als licitadors publicant-se al perfil d’IFERCAT (en l’apartat “Tauler d’anuncis / Avisos” del
procediment de referència). Les resolucions de la Mesa de les ofertes admeses seran també
publicades al perfil d’IFERCAT (en l’apartat “Tauler d’anuncis / Mesa de contractació” del
procediment de referència).
6.6.- La Mesa de Contractació amb els informes que estimi oportú sol·licitar, valorarà les
ofertes de conformitat amb els criteris d’adjudicació continguts en l’annex núm. 6 i elevarà al
Consell d'Administració d’IFERCAT la corresponent proposta raonada d'adjudicació o, en el seu
cas, la de declarar deserta la licitació.
6.7.- El Consell d’Administració d’IFERCAT és l’Òrgan de Contractació de l’ens. El Consell
d'Administració d’IFERCAT, a la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, decidirà sobre
l'adjudicació del contracte en el termini màxim de validesa de les ofertes. L’adjudicació no es
perfeccionarà fins a la formalització del corresponent contracte en els termes previstos en
aquest Plec.
6.8.- Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir,
seran arxivades. Formalitzat el contracte, la documentació del sobre núm. 1 quedarà a
disposició dels interessats, llevat d’aquella que en el Plec de Bases s’indiqui que quedarà a
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disposició d’IFERCAT per a futures licitacions. Els licitadors interessats en sol·licitar la
devolució de la documentació del sobre núm.1 podran fer-ho mitjançant correu electrònic a
info@ifercat.cat en el termini d’un mes a partir de la recepció de la notificació de l’adjudicació
del contracte. Un cop exhaurit aquest termini, IFERCAT retornarà la documentació a tots els
licitadors que ho hagin sol·licitat i procedirà a la destrucció de la resta de documentació,
respectant en tot moment les garanties oportunes que assegurin el secret i la confidencialitat de
les dades incloses en els documents que integren el sobre núm. 1.
Així mateix, un cop transcorreguts sis anys de l’exercici corresponent a l’adjudicació, es
procedirà a la destrucció de la documentació dels sobres núm.2 i 3, llevat que la Sindicatura de
Comptes no hagi emès l’informe de fiscalització corresponent, que la licitació estigui afectada
per un procediment judicial o que l’òrgan de contractació atesa la seva singularitat la consideri
de conservació permanent.
6.9.- L’adjudicació del contracte serà notificada als licitadors i es publicarà al perfil d’IFERCAT, i
al DOUE i DOGC en un termini no superior a 2 mesos. Un cop formalitzada amb la signatura
del corresponent Contracte, serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si procedeix, a
la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’esmentat registre.
6.10.- Llevat dels casos en que procedeixi l’execució de la garantia provisional per
incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornarà
als licitadors un cop formalitzat el contracte.

7.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ.
L’adjudicació es farà a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les puntuacions a dos
decimals) segons l’establert en l’annex núm. 6A d’entre totes aquelles ofertes admeses a la
licitació.
En cas d’empat, tindran preferència en l'adjudicació del contracte les ofertes presentades per
aquelles empreses que hagin acreditat com a mínim un dels següents extrems:
- disposar en la seva plantilla d’un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%, o
bé que hagin adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial
decret 364/2005, de 8 d’abril
- disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes
- haver creat en els darrers anys oportunitats d’ocupació per a persones en situació
d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats
importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari i que estiguin incloses en
alguns dels col•lectius descrits a la base 5.1.9 del present plec
Aquests criteris seran acumulatius de manera que en cas d’empat des del punt de vista dels
criteris que serveixen de base a l’adjudicació, tindrà preferència en el seu cas l’empresa que
compleixi amb major nombre de dits criteris.

8.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
8.1.- Documentació exigible
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que IFERCAT assenyali
l’adjudicatari haurà de lliurar a IFERCAT la documentació que es relaciona a continuació. En
cas d’incompliment d’aquesta obligació, IFERCAT podrà declarar sense efecte l’adjudicació i
optar entre convocar una nova licitació o procedir a l’adjudicació a la següent millor oferta
d’acord amb els criteris per a l’adjudicació. La garantia provisional serà executada per
IFERCAT quan es consideri que el licitador ha retirat injustificadament la seva oferta.
8.1.1.- El document o documents probatoris de la personalitat i representació, si s’escau, de
l’adjudicatari en cas de modificació respecte als presentats en el sobre núm.1 que no afecti a
les condicions d’aptitud de l’adjudicatari, i la garantia definitiva, hauran de ser presentats a
IFERCAT i validats per aquesta, abans de formalitzar el Contracte. En cas que la garantia
definitiva es constitueixi mitjançant aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons
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l’aval tipus que figura a l’annex núm. 5.A d’aquest Plec de Bases. En cas que la garantia
definitiva es constitueixi mitjançant assegurança de caució, aquesta s’haurà de formalitzar
segons el model que figura a l’annex núm. 5.B d’aquest Plec de Bases.
En cas que el contracte fos adjudicat a una unió temporal d’empreses, en qualsevol règim
jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en escriptura pública, dins
del termini atorgat per a la formalització del contracte, i el CIF assignat a la unió.
8.1.2.- Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat,
o si ho està però les dades que hi figuren no són vigents:
a) En relació amb l'Impost d'activitats ecònòmiques i d’acord amb el disposat en l’article 15
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. o últim rebut de l'impost,
acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula
de l’impost, en el cas de subjectes passius de l’impost obligats a pagar-lo; declaració
responsable especificant el supòsit legal d’exempció i el document de declaració d’inici
d’activitat en el cens d’obligats tributaris, en el cas de persones físiques o jurídiques que es
trobin en algun supòsit d’exempció recollit en el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
b) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al
corrent d'obligacions tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb
l'Estat.
c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment
de les obligacions amb la Seguretat Social.
d) Certificat positiu emès per l’Agència Tributària de Catalunya acreditatiu de la inexistència
de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.
Els corresponents certificats podran ser emesos per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics.
8.2.- Document de formalització
El Contracte es formalitzarà un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils per a interposar
reclamació d’acord amb allò previst a la base 12 i l’article 104.2 de la Llei 31/2007, llevat que
s’hagi interposat reclamació que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte.
IFERCAT comunicarà per escrit a l’adjudicatari la data de formalització del contracte amb una
antelació mínima de 5 dies naturals.
El Contracte es formalitzarà d'acord amb el model que s'adjunta a aquest Plec de Bases. La
presentació a la present licitació comporta l'acceptació de totes les clàusules i de tots els drets i
obligacions que resulten de les clàusules del referit model en cas que resulti adjudicatari.
8.3.- Modificació del contracte
Llevat dels supòsits de successió de la persona de l’adjudicatari i cessió del contracte, el
contracte objecte d’aquest Plec només es podrà modificar en els casos i amb els límits
previstos en el contracte.
8.4.- Cessió del contracte
De conformitat amb allò previst en el contracte tipus, els drets i obligacions relatius al mateix
podran ésser cedits per l’adjudicatari a un tercer, amb autorització de l’òrgan de contractació
d’IFERCAT, prèvia sol·licitud per escrit signada pel cedent i el cessionari indicant els motius de
la mateixa i sempre que es compleixin estrictament els requisits establerts en el citat contracte
tipus.
8.5.- Successió del contracte
En els casos de fusió d’empreses en els que hi participi la societat adjudicatària, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. Igualment, en els supòsits d’escissió,
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aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat de les mateixes, el contracte
continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els
drets i obligacions dimanants dels mateixos, sempre que tingui la solvència exigida a l’acordarse l’adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en
cas de subsistir, la societat de la que provinguin el patrimoni, empreses o branques
segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de l’execució del contracte.

9.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’empresa adjudicatària ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la
Generalitat i IFERCAT derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix,
l’empresa adjudicatària i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter
general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
L’empresa adjudicatària ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català.
Així mateix, l’empresa adjudicatària assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte
els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les
prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà
d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal
que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua
catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i
adequada.
En tot cas, l’empresa adjudicatària i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall
d’Aran, les empreses adjudicatàries i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar
l’aranès d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran,
la Llei 35/2010, de 1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Àran i amb la normativa pròpia del
Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

10.- PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, s’informa que les dades que siguin comunicades a INFRAESTRUCTURES
FERROVIÀRIES DE CATALUNYA (IFERCAT) durant el procediment de licitació, o durant
l’execució del contracte, seran incorporades a un fitxer de dades titularitat d’IFERCAT per a la
gestió del present procés de licitació, adjudicació i execució del contracte.
IFERCAT es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter
personal i al seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva
alteració, pèrdua, manipulació, tractament o accés no autoritzat, en funció en tot moment de
l’estat de la tecnologia. Així mateix, es cediran aquelles dades que sigui necessari pel
compliment de qualsevol obligació legal existent.
Els titulars de les dades tindran la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita acompanyant còpia de document oficial que
l’identifiqui, adreçada a la Gerència de Serveis Generals d’IFERCAT,C/ dels Vergós 36-42,
08017 (Barcelona).
En cas que el licitador faciliti informació de tercers deurà amb caràcter previ haver informat i
sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.
En el supòsit que en el desenvolupament de la relació les parts es facilitin dades personals, en
que es consideri que la part Emissora té la consideració de Responsable del Fitxer i la part
Receptora d´Encarregada del Tractament a efectes de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Receptora (i) tractarà les dades
seguint les instruccions de la Part Emissora, (ii) amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis
que corresponguin, (iii) s'aplicaran les mesures de seguretat legalment exigibles segons el
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Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, (iv) no es comunicaran les dades a tercers ni tan sols per a la seva
conservació (v) i una vegada acabin les relacions la part Receptora es compromet a destruir o
retornar a la part Emissora qualsevol dada de caràcter personal que li hagi estat facilitada, amb
l’excepció d'aquelles dades que hagin de ser conservades per imperatiu legal.

11.- RÈGIM JURÍDIC
11.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecte a la
Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua,
l’energia, els transports i els serveis postals.
11.2.- Pel que fa als efectes i extinció del contracte objecte de la present licitació, resten
subjectes al dret privat.

12.- RECLAMACIÓ
12.1.- Es podrà interposar la reclamació regulada en el Títol VII de la Llei 31/2007, contra els
anuncis de licitació, els plecs reguladors de la present licitació i els documents contractuals que
estableixin les condicions que hagin de regir la contractació, contra els actes de tràmit adoptats
en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers decideixin directa o indirectament
sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, i contra els acords d’adjudicació.
12.2.- La reclamació es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o
interessos legítims de les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les
decisions objecte de la mateixa, i en tot cas pels licitadors.
Tot aquell que es proposi interposar reclamació contra algun dels actes indicats a la base 12.1,
haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l’acte del procediment que
serà objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant de l’Òrgan de Contractació,
en el termini especificat a l’apartat següent per la interposició de la reclamació.
12.3.- El termini per a interposar la reclamació serà de 15 dies hàbils, a comptar d’acord amb
allò establert en l’article 104.2 de la Llei 31/2007 i d’acord amb allò previst a l’article 19 del
Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament, en funció de quin sigui l’acte
que es recorri.
12.4.- L’escrit d’interposició s’haurà de presentar en el registre d’entrada d’IFERCAT, o en el
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, situat a la Via Laietana, 14 5E de
Barcelona.
12.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti la
reclamació, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol·licitud d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per
l’article 104.4 de la Llei 31/2007.
12.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició de la
reclamació, aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de
l’endemà de la recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de
què si no s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a l’article 42.5
de la Llei 30/1992.
12.7.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició de la reclamació, l’òrgan competent per
a resoldre-la donarà trasllat del mateix a la resta d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies
hàbils per a formular al·legacions i resoldrà de forma simultània en el mateix termini sobre les
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mesures provisionals si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si s’hagués produït
l’acumulació prevista al paràgraf tercer de l’article 103.2 de la Llei 31/2007.
12.8.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic resoldrà la reclamació d’acord amb allò previst a l’article 106 de la Llei 31/2007,
notificant la resolució a tots els interessats.
12.9.- Contra la resolució de la reclamació només procedirà la interposició del recurs
contenciós administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció contenciosa administrativa.

13.- MESURES PROVISIONALS
13.1.- Les persones físiques i jurídiques els drets o interessos legítims de les quals s’hagin vist
afectats per decisions adoptades en la present licitació i en tot cas els licitadors, podran
sol·licitar l’adopció de mesures provisionals d’acord amb l’establert en l’article 103 de la Llei
31/2007.
13.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se la reclamació prevista
l’article 101 de la Llei 31/2007 o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició.
13.3.- La sol·licitud de mesura provisional es resoldrà per l’òrgan competent per a resoldre la
reclamació d’acord amb allò previst a l’article 103.2 de la Llei 31/2007 dins del termini de 5 dies
hàbils següents a la presentació de la reclamació o escrit en que es sol·licitin.
13.4.- La resolució que concedeixi la mesura provisional sol·licitada podrà imposar la
constitució de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de
la seva adopció. Les mesures provisionals produiran efectes un cop constituïdes les garanties.
13.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas
al termini concedit per la presentació d’ofertes o proposicions pels interessats.
13.6.- Les mesures provisionals que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació de
la reclamació decauran un cop transcorregut el termini establert per la seva interposició sense
que l’interessat l’hagi deduït.

14.- QÜESTIÓ DE NUL·LITAT
En els casos previstos a l’article 109 de la Llei 31/2007 es podrà interposar qüestió de nul·litat
que es tramitarà i resoldrà d’acord amb allò previst a l’article 111 del precitat text legal.

15.- JURISDICCIÓ COMPETENT
15.1.- L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per al coneixement i
resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la preparació i adjudicació del contracte
objecte d’aquesta licitació, així com de les reclamacions que s’interposin contra les resolucions
que es dictin per l’òrgan competent per a resoldre reclamacions d’acord amb allò previst a
l’article 101 de la Llei 31/2007.
15.2.- Sens perjudici del conveni arbitral que s’estableix al contracte model, l’ordre jurisdiccional
civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes,
compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació. Les parts se sotmetran
expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona,
amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
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ANNEX NÚM. 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Senyors,

El sotasignant ………………………., declara:

1.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants
es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes a l’article 60 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, d’acord amb allò previst a la Disposició adicional 3ª de la Llei
31/2007.
2.- Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries amb l'Estat.
3.- Que el licitador es troba al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social.
4.- Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.
5.- [seleccionar segons apliqui] Que el licitador està donat d’alta en el registre de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a
aquest impost. / Que el licitador es troba en algun dels supòsits d'exempció recollit al Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en relació amb l'Impost sobre Activitats
Econòmiques i està donat d'alta en el cens d'obligats tributaris.
[incloure si aplica] 6.- Que el licitador manifesta que les circumstàncies reflectides en el
certificat d’inscripció al Registre....................... no han experimentat variació.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM. 2

Barcelona, ……… de ……………de…………..

Senyors,

El sotasignant ………………………., certifica:


Que les escriptures sol·licitades a l’apartat 5.1.1 del Plec de Bases de la licitació per tal
d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a les
que tenen al seu poder, motiu pel qual adjuntem la carta enviada per
....[IFERCAT/Infraestructures.cat/REGSA/REGSEGA]...de data …………..



Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que Vostès ja tenen al seu poder,
motiu
pel
qual
adjuntem
la
carta
enviada
per
....[IFERCAT/Infraestructures.cat/REGSA/REGSEGA]...de data .........



Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, motiu pel qual
adjuntem la carta enviada per ....[IFERCAT/Infraestructures.cat/REGSA/REGSEGA]... de
data ……………….



Que els Comptes Anuals del darrer exercici han estat lliurats a vostès, motiu pel qual
adjuntem la carta enviada per ....[IFERCAT/Infraestructures.cat/REGSA/REGSEGA]...de
data ……………..

A dit efecte, el licitador autoritza a IFERCAT a fer ús de la documentació esmentada en cas
que aquesta hagués estat lliurada a Infraestructures.cat, REGSA o REGSEGA en el marc d’una
licitació anterior.

I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM. 3.A
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de ....................., D. ..........................., amb data................, número......................... del
seu protocol i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador
solidari de ......................................... en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES
FERROVIÀRIES DE CATALUNYA i fins a la suma d’euros (3% del pressupost de licitació), a
efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa abans esmentada de totes i cadascuna
de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació i possible adjudicació de
la licitació : "Subministrament d’energia elèctrica.................................................".

L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal renúncia dels
beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a
l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb
l'empresa.......................................... fins que es compleixin les condicions de devolució de la
garantia provisional previstes en la licitació, a pagar amb caràcter incondicional, dintre, com a
màxim dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la
concurrència de la xifra fiançada (3% del pressupost de licitació) s'expressi al requeriment,
renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament
de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes
poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de
.................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.

PB31O.VA.ELE.23091500

21

ANNEX NÚM. 3.B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTÍA
PROVISIONAL

Certificat número ................................
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF
................................,
degudament
representat
pel
senyor
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en
aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ASSEGURA

A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE
CATALUNYA en endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros ................. (3% del pressupost de
licitació)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació en la licitació
i possible adjudicació del “Subministrament d’energia elèctrica .................................................…
………………………………………………..”.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment
d’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA i a pagar amb caràcter
incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma
o sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de l’oferta que, en
relació amb la licitació abans assenyalat, l’assegurat presentarà a INFRAESTRUCTURES
FERROVIÀRIES DE CATALUNYA, o fins que es compleixin les condicions de devolució de la
garantia provisional previstes en la licitació.
A ........................................., el ................. de ........................................... de .............

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NÚM. 4
PROPOSTA ECONÒMICA

El
Sr.
..................................
amb
residència
a
................................
carrer
................................................................ núm. .............. assabentat dels anuncis publicats als
Diaris oficials i al perfil d’IFERCAT i de les condicions i requisits que s'exigeixen per al contracte
de subministrament d’energia elèctrica de la L9, es compromet en nom ...(propi o de l'empresa
que representa)... a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i d’acord amb
l’oferta següent:

Total valor subministrament:
.................. Euros (no inclòs l’IVA, ni l’Impost elèctric).
(El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació)

Termini de validesa de l’oferta: .................mesos

Signatura:

PB31O.VA.ELE.23091500

23

ANNEX NÚM. 5.A
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
(intervingut/autoritzat per Notari)

El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ...............,
D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen
trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa
......................., en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE
CATALUNYA (IFERCAT)", i fins la suma d’euros (5% del preu d’adjudicació), a efectes de
garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions
concretades en el corresponent Contracte de “Subministrament d’energia elèctrica
.............................................................................................................".
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia
........................ fins que es compleixin les condicions de devolució previstes al contracte, a
pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la
suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de (5% del preu d’adjudicació)
Euros s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota
excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que
fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés
oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers, qualsevol que aquests
fossin.
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ANNEX NÚM. 5.B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTÍA
DEFINITIVA

Certificat número ................................
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF
................................,
degudament
representat
pel
senyor
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en
aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ASSEGURA

A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE
CATALUNYA , en endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros ................. (5% del preu
d’adjudicació)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la formalització i execució
del contracte de “Subministrament d’energia elèctrica .......................................................
............................................................................................................".
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment,
d’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA i a pagar amb caràcter
incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma
o sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolució previstes al contracte.
A ........................................., el ................. de ........................................... de .............

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NÚM. 6A
CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA
ELÈCTRICA EN ALTA TENSIÓ A INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA
(LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA)

1.-

Oferta econòmica ................................................................................................... 0 a 60

Per al càlcul de la puntuació corresponent a cadascuna de les ofertes, s’aplicarà la
fòrmula següent:
60 x PGmin
PEi = ---------------------PGi
On,

2.-

PEi – puntuació de l’oferta econòmica del licitador i
PGi - preu anual global per la durada del subministrament ofertat pel licitador i
PGmin - preu mínim anual global ofertat pels licitadors

Oferta tècnica ...................................................................................................0 a 40 (a)
L’oferta tècnica es valorarà d’acord amb els criteris següents:
2.1. Qualitat de subministrament ....................................................................0 a 10
- Es puntuarà l’adequació dels procediments (fins a 6 punts) i de l’organització
(fins a 4 punts) que es destinaran a complir amb el temps de resposta en el
servei d’assistència en la interlocució amb la distribuïdora per resolució de
problemes.
2.2. Qualitat de servei ...................................................................................... 0 a 10
Es puntuaran els aspectes següents:
- Organització i procediments per assegurar el temps de resposta de reclamacions
(fins a 5 punts).
- Arxiu de consums i costos. Consulta via web. (fins a 3 punts).
- Facturació amb detall de tots els costos (fins a 2 punts).
2.3. Correcció d’energia reactiva i ajust de potència......................................0 a 10
Es puntuaran els aspectes següents:
- Avís de necessitat de correcció d’energia reactiva. Organització i procediments
(fins a 5 punts).
- Avís de necessitat d’ajust de potència. Organització i procediments (fins a 5
punts).
2.4. Millores addicionals ...................................................................................0 a 10
Es puntuarà tenint en compte la seva relació amb l’objecte del contracte així com el
valor afegit que representen.
Total puntuació.....................................................0 a 100

(a)

Es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable i per tant seran excloses de la
licitació, les que obtinguin una puntuació inferior a 20 punts.
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ANNEX NUM. 6B
BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE PUNTUACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA

2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3
2.3.1

2.3.2

2.4

OFERTA TÈCNICA
Qualitat de subministrament
Procediments
Els procediments establerts per a complir el temps de resposta en cas
d’incidència per la resolució de problemes són molt adequats.
Els procediments establerts per a complir el temps de resposta en cas
d’incidència per la resolució de problemes són adequats.
Els procediments establerts per a complir el temps de resposta en cas
d’incidència per la resolució de problemes són limitats.
Organització
Acredita una estructura organitzativa molt adequada
Acredita una estructura organitzativa adequada
Acredita una estructura organitzativa limitada
Qualitat de servei
Organització i procediments per assegurar el temps de resposta
de reclamacions
Els procediments i l’organització proposada són molt adequats per tal
de complir el temps de resposta màxim en la gestió de les
reclamacions
Els procediments i l’organització proposada són adequats per tal de
complir el temps de resposta màxim en la gestió de les reclamacions
Els procediments i l’organització proposada són limitats per tal de
complir el temps de resposta màxim en la gestió de les reclamacions
Arxiu de consums i costos. Consulta via web
Es disposa d’un sistema via web de consulta dels consums i els costos
molt complet
El sistema via web de consulta dels consums i els costos és adequat
El sistema via web de consulta dels consums i els costos és limitat
Facturació amb detall de costos
El sistema de facturació acredita una informació detallada en la factura
El detall en la facturació és limitat
Correcció d’energia reactiva i ajust de potència
Avís de necessitat de correcció d’energia reactiva. Organització i
procediments
Acredita un procediment i organització que garanteix un avís de la
necessitat de correcció de l’energia reactiva en un temps adequat
Acredita un procediment i organització que garanteix de forma limitada
un avís de la necessitat de correcció de l’energia reactiva
Avís de necessitat d’ajust de potència. Organització i
procediments
Acredita un procediment i organització que garanteix un avís de la
necessitat d’ajustar la potència en un temps adequat
Acredita un procediment i organització que garanteix de forma limitada
un avís de la necessitat d’ajustar la potència
Millores addicionals
El licitador aporta millores adicionals d’elevat interès pel contracte
El licitador aporta millores adicionals d’interès notable pel contracte
El licitador aporta millores adicionals d’interès limitat pel contracte

[0-40]
[0-10]
[0-6]
(4-6]
(2-4]
(0-2]
[0-4]
(3-4]
(2-3]
(0-2]
[0-10]
[0-5]
(4-5]

(1-4]
(0-1]
[0-3]
(2-3]
(1-2]
(0-1]
[0-2]
(1-2]
(0-1]
[0-10]
[0-5]
(2-5]
(0-2]
[0-5]
(2-5]
(0-2]
[0-10]
(6-10]
(2-6]
(0-2]

ANNEX NÚM. 7

MODEL REBUT LLIURAMENT PROPOSICIONS

Lloc: IFERCAT, carrer dels Vergós 36-42, 08017 - Barcelona
Data:
Hora: fins les 13 hores

Hem rebut de l’Empresa (Nom de l’Empresa i número d’identificació fiscal o UTE que es
presenta a la licitació), l’oferta corresponent a l’expedient
(títol i clau de la licitació)
Lliurada per,

Sr/Sra:
DNI:

Empresa missatgeria (si és el cas)

Barcelona, ……… de ……………de…………..
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