
Annex I. CANVIS EN LES DADES A EFECTES DE COMUNICACIONS RELATIVES A 
AQUESTA LICITACIÓ. 

 
 
 
El Sr./a __________________________ amb NIF o DNI/Passaport ___________________ 
coma  representant de l’empresa ______________, amb NIF ________________ d’acord amb 
l’escriptura pública de data ______________ atorgada davant del notari 
______________________ amb núm. de protocol ___________ o, en el seu cas, document 
equivalent de data ______________________, vigent a data d’avui, 
 
COMUNICA: 
 
Que les dades a efectes de comunicacions i interlocució relatives a aquesta licitació són les 
indicades en l’Annex 1 de l’oferta de l’Acord marc d’energia (Exp. CCS 2017 2).  
 
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  

Adreça electrònica  

 

  
Interlocutor/a 1 

 
Interlocutor/a 2 

Nom i cognoms   

NIF   

Telèfon mòbil   

Adreça electrònica   

Càrrec a l’empresa   

Observacions   

 
 
I, perquè consti, signo aquest document.  
 
________(lloc i data)________, ______ de ______ de ______, 
 
 
Signatura:  
 
  



Annex 2. DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DADES I AUTORITZACIÓ 

 
El Sr./a __________________________ amb NIF o DNI/Passaport ___________________ com 
a  representant de l’empresa ______________, amb NIF ________________ d’acord amb 
l’escriptura pública de data ______________ atorgada davant del notari 
______________________ amb núm. de protocol ___________ o, en el seu cas, document 
equivalent de data ______________________, vigent a data d’avui, 
 
DECLARO: 
 
a. Que l’empresa a la que represento, en la seva condició d’adjudicatària de l’Acord marc del 

subministrament d’energia (Exp. CCS 2017 2), reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides 

per contractar amb l’Administració i que continuen vigents els requisits relatius a la personalitat 

jurídica, capacitat d’obrar, representació, solvència tècnica i professional i solvència econòmica-

financera, acreditats en el procediment d’adjudicació de l’Acord marc de referència, i 

 

b. Que, dita empresa està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions 

amb la Seguretat Social que imposen les disposicions legals vigents, aspecte que em comprometo a 

acreditar, en el cas que l’empresa esdevingui adjudicatària del contracte.  

 
c. aspecte que em comprometo a acreditar per mitjà de la presentació de les certificacions dels 

organismes competents, en el cas que ho requereixi la Fundació Gran Teatre del Liceu abans o 

durant l’execució del contracte.  

 
d. Que en cas d’esdevenir adjudicatari, em comprometo a seguir complint els termes d’aquesta 

declaració durant tota la vigència del contracte i a comunicar qualsevol variació d’aquesta situació 

que declaro.  

 
Addicionalment: 
 
1. Que, als efectes del que estableix els articles 27 i 28 de la Llei de l’Estat 11/2007, del 22 de juny, 

d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, consento, de conformitat amb el que estableix 

la clàusula 11.1.d.) del TRLCSP, l’ús dels mitjans electrònics per a rebre les notificacions, 

comunicacions, i requeriments que la Fundació Gran Teatre del Liceu m’hagi de fer en el marc 

d’aquest procediment de licitació, especialment les que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 

151 del TRLCSP, amb l’abast i els efectes que consten en els mateixos. 

 
A aquests efectes comunico la següent adreça de correu electrònic: 
“_____________________________________________________________” 
 

2. Que em reservo l’opció de poder triar en qualsevol moment un altre mitjà de comunicació per 

rebre les notificacions i les comunicacions, i que a aquest efecte ho comunicaré a la Fundació Gran 

Teatre del Liceu. 

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
____(lloc i data)____, ______ de ______ de ______, 
 
Signatura:  
Segell de l’empresa:  
 
 



Annex 3. OFERTA ECONÒMICA ENERGIA ELÈCTRICA   
 
El Sr./a .................................................... amb NIF o DNI/Passaport ....................... com a 
representant de l’empresa ……………, amb NIF ……………d’acord amb l’escriptura pública 
de data…………….atorgada davant del notari…………………….amb núm. de protocol………… 
o, en el seu cas, document equivalent de data....................., vigent a data d’avui,                      
PRESENTA  
La següent oferta econòmica en els termes previstos en aquest plec:  
 
PREUOMIE= (((OMIEij+ An+Bij+Cn)*(1+Pèrduesij)+ MARGEn)*(1+TM))+ATRn [€/MWh] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREUOMIP= ((((Wij*OMIP)+ An+Bij+Cn)*(1+Pèrduesij)+ Margen)*(1+TM))+ATRn 
[€/MWh] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ponderació períodes Liceu 

 
10,27% 12,41% 6,90% 10,32% 14,23% 45,87% 

6.1A 1 2 3 4 5 6 

OMIE  59,19 59,19 59,19 59,19 59,19 59,19 

An 6,565 3,102 2,112 1,617 1,617 0,133 

Bij 4,387 4,387 4,387 4,387 4,387 4,387 

Cn             

Perduesij 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855 

1+Perdues 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 1,059 

MARGEn             

1+TM 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 

ATR 26,674 19,921 10,615 5,283 3,411 2,137 

PREU FINAL 102,037 91,563 81,193 75,329 73,457 70,589 

PREU FINAL 
PONDERAT     78,051 €/MWh     

 
Ponderació períodes Liceu 

 
10,27% 12,41% 6,90% 10,32% 14,23% 45,87% 

6.1A 1 2 3 4 5 6 

Wij 
      OMIP 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

Wij*OMIP 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

An 6,565 3,102 2,112 1,617 1,617 0,133 

Bij 6,203 6,203 6,203 6,203 6,203 6,203 

Cn 
      Perduesij 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 

1+Perdues 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 

MARGEn 
      1+TM 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 

ATR 26,674 19,921 10,615 5,283 3,411 2,137 

PREU FINAL 40,631 30,093 19,705 13,831 11,959 9,063 

PREU FINAL 
PONDERAT 

  

16,554 €/MWh 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Totes les cel·les objecte d’oferta han de ser informades. En aquest sentit, s’assignarà 
el valor zero a totes les cel·les en què no hi consti cap valor.  
 
Tots els imports consignats en les ofertes han de venir expressats amb tres decimals. 
 
Els valors màxims admissibles per PREUOMIE, PREUOMIP i OF_ENELE seran els 
següents en €/MWh: 
 
PREUOMIE:   81,603 €/MWh 
PREUOMIP:   81,520 €/MWh 
OF_ENELE:    81,562 €/MWh  
 
  
I, perquè consti, signo aquest document.  
 
 
 
 
 
(lloc i data) ,     de    de  
 
 
Signatura: 
 
 
 
 
 Segell de l’empresa: 
 
 
 

PREUOMIE*0,5 PREUOMIP*0,5 OF_ENELE 

   

 

                         OF_ENELE = 0,5*PREUOMIE + 0,5*PREUOMIP  [€/MWh] 


