QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT DE L’ENERGIA ELÈCTRICA PELS EDIFICIS DE LA CAMBRA
OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA.
EXPEDIENT. 196/2020
A. Objecte
Descripció del objecte:

Contractació del servei de subministrament de
l’energia elèctrica 100% d’origen renovable, pels
edificis de la Cambra.

Necessitat que es satisfà:

Subministrament de l’energia elèctrica

Divisió en lots:

Si

-

LOT NUM.1 Subministrament d’energia en alta tensió Diagonal

-

LOT NUM.2 Subministrament d’energia en alta tensió Casa Llotja

-

LOT NUM.3 Subministrament d’energia en baixa tensió Delegacions i
façana Casa Llotja.

Els licitadors podran participar en un únic lot, a dos o a tots tres, sempre que tinguin
capacitat per executar-los segons les condiciones que s’exigeixen.
La Cambra vol obtenir propostes de prestació d’aquests serveis per part de proveïdors
amb experiència i coneixement contrastats, per haver-los desenvolupat en altres
organismes i empreses d’igual o superior dimensió, amb els mateixos nivells d’exigència
que es plantegen en aquest plec.
Codi CPV:

09310000-5 Electricitat

B. Dades econòmiques
B1. Preu del subministrament:
El preu del subministrament d’energia elèctrica s’estructura en els següents
components:
1. Peatges d'accés: Terme Potència, Terme Energia Activa i Terme Energia reactiva.
(Valors Regulats)
2. Preu en el mercat liberalitzat d'adquisició de l'electricitat.
3. Lloguer d'equips de mesura i servei de lectura. (Valors Regulats)
4. Excessos de potència. (Valors Regulats)
5. Altres conceptes. (Valors Regulats)
6. Impost especial de l'electricitat.
7. IVA.
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Excepte el preu en el mercat liberalitzat d'adquisició de l'electricitat (assenyalat
anteriorment com a component 2) tots els altres costos són regulats.
B2. Pressupost licitació:
El pressupost màxim de licitació és de 180.000 EUROS (IVA exclòs), per la duració total
del contracte.
El preu en el mercat liberalitzat d'adquisició de l'electricitat és l'únic preu no regulat de
l'energia. Aquest valor haurà de ser l'únic ofert pel licitador en cada lot per a cada tipus
d'energia (alta tensió i baixa tensió) d’acord amb l'Annex III d’Oferta Econòmica i
s'expressarà en €/Kwh.
A efectes de determinar els pressupost de licitació s’ha calculat un valor estimat, aplicant
el preu Kw/h de l’adquisició de l’energia elèctrica actualment vigent pel consum estimat
de cada punt de subministrament. Sobre aquest preu s’ha establert el preu màxim de
licitació segons el quadre següent:

LOT 1. ALTA TENSIÓ
DIAGONAL

PRESSUPOST DE LICITACIO
Valor en base al consum estimat anual
Preu màxim de licitació

LOT 3 BAIXA TENSIÓ
LOT 2 ALTA TENSIÓ DELEGACIONS I
CASA LLOTJA
FAÇANA CASA LLOTJA

103.000 €
110.500 €

49.500 €
53.000 €

15.500 €
16.500 €

El preu del Kw/h corresponent a l’adquisició d’energia elèctrica ofertat pel licitador es
mantindrà per tota la durada del contracte.
B3. Facturació:
La factura estarà composada pels diferents conceptes del subministrament elèctric
indicats en el punt B.1 d’aquest quadre de característiques, tenint en compte el consum
real de l’energia en el període. Mensualment s’emetran les corresponents factures per
cada punt de subministrament. El pagament es farà efectiu per part de la Cambra via
domiciliació bancària
C. Termini de durada del contracte
Termini de durada:

1 any. La vigència del contracte serà des del dia 1
de desembre de 2020 fins el 30 de novembre de
2021.

Possibilitat de pròrrogues i termini: NO
D. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació:

Ordinària

Procediment d’adjudicació:

Procediment obert i adjudicació per l’aplicació d’un
sol criteri de valoració
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Tramitació electrònica:

No

E. Solvència i classificació empresarial
E1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
- La justificació de la solvència econòmica i financera s’acreditarà pels mitjans següents:


Volum anual de negocis en l’àmbit corresponent a l’objecte del contracte referit
als tres últims exercicis disponibles (IVA exclòs). El volum anual de negoci de
cada exercici ha de ser com a mínim de 3.000.000 d’euros.
Aquest requisit s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en el registre, i
en cas contrari pels dipositats al registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.



Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals o còpia de la mateixa, d’import mínim de cobertura de 5.000.000
euros, on es visualitzi clarament l’import de la cobertura i la companyia
asseguradora. Conjuntament amb el justificant o la pòlissa, s’haurà d’adjuntar el
rebut de l’últim pagament que haurà d’estar en període de vigència. En cas de
no disposar-ne haurà d’adjuntar una declaració responsable on es compromet a
tenir-ne una d’aquestes característiques en el moment d’inici del servei en cas
de que resulti adjudicatària del contracte.

- La solvència tècnica o professional serà justificada pels mitjans següents:


Relació dels principals serveis efectuats durant els últims 3 anys, que inclogui
import, dates i destinataris públics o privats, amb un mínim de deu serveis de
característiques similars a les de l’objecte d’aquest contracte i per un import
equivalent al 100% (IVA exclòs) del pressupost de licitació. Els serveis efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan
el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.



Inscripció com a empresa comercialitzadora d’energia elèctrica en l’àmbit
territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya en el llistat d’empreses
comercialitzadores d’energia elèctrica que gestiona la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) o comunicació al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo de l’inici de la seva activitat com a comercialitzadora
d’energia elèctrica amb data prèvia a l’adjudicació del contracte.
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F. Composició de la Mesa de Contractació i òrgan de contractació
President:

Ramon Rexach

Vocals:

Anna Cirera
Pere Cicharik
Loli Hidalgo

L’òrgan de contractació és el Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona.
G. Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició seran
els que tot seguit s’indiquen sobre una puntuació màxima de 100 punts:
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (100 punts): en funció del
lot/s al qual/s es presenti el licitador per a cada punt de subministrament es
calcularà una proposta econòmica basada en el preu unitari per a cada període
segons els models dels Annexos III A i B que el licitador inclourà en el sobre 2.
En relació a la proposta econòmica, el licitador que ofereixi la xifra més baixa
rebrà la màxima puntuació. A la resta de proposicions, la proposta es valorarà
de forma directament proporcional respecte a aquesta xifra més baixa, d’acord
amb la fórmula següent:
P= (100 x M) / Oferta
On P és la puntuació obtinguda, M és l’oferta mínima i Oferta és l’oferta
corresponent al licitador que es valora.
H. Presentació de les ofertes
Lloc: Registre General de la Cambra, Av. Diagonal, 452, 4rt pis
Data límit: 26/10/2020
Hora límit: 13:00h
Format: A través de dos (2) sobres en format paper, que s’anomenaran Sobre 1 i 2.
I. Obertura del/s sobre/s 2 de proposta econòmica
S’indicarà la data al perfil del contractant de la Cambra o per correu electrònic.
http://www.cambrabcn.org/qui-som/transparencia-i-perfil-del-contractant/perfil-delcontractant/licitacions-en-curs
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J. Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes anormalment baixes:
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme
en funció dels límits i paràmetres següents:
1. Si concorre un sol licitador, es considerarà anormalment baixa l’oferta econòmica que
sigui un 25% més baixa que el preu de sortida del lot (sense IVA).
2. Si concorren dos licitadors, es considerarà anormalment baixa l’oferta econòmica que
sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
3. Si concorren tres o més licitadors, es considerarà anormalment baixa l’oferta
econòmica que sigui inferior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les ofertes
econòmiques presentades.
K. Garantia provisional
No s’exigeix
L. Garantia definitiva
No s’exigeix
M. Termini de garantia
No aplica
N. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
No s’exigeix altra documentació
O. Subcontractació i cessió del contracte
O.1. Subcontractació:
No està prevista la subcontractació.
O.2. Cessió del contracte
L’adjudicatari no podrà cedir ni total ni parcialment el contracte a un tercer sense
l’autorització expressa i per escrit de la Cambra.
P. Modificació del contracte.
No es contemplen.
Q. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen. El
contractista haurà de:


Garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores
destinades a l'execució del contracte.
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Garantir el pagament en temps i forma dels salaris del personal adscrit al
contracte.



Garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin
iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals
equivalents.

Amb efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació,
quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar
aquests compliments.
R. Informació i dubtes
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació administrativa, s’hauran de realitzar
per escrit a la següent adreça de correu electrònic: licitacions@cambrabcn.org,
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació tècnica, s’hauran de realitzar per
escrit a la següent adreça de correu electrònic: jllorente@cambrabcn.org.
Com a molt tard TRES (3) dies hàbils abans de que finalitzi el termini per a presentar les
ofertes.
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