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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA (LOT 1 “T.A.6.1”)  DEL GRAN TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA EN 
VIRTUT DE L’ACORD MARC DEL  SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA  (Exp. CCS 2017 2 ) I PER 
MITJÀ DE CONTRACTACIÓ DERIVADA (Exp. ELECTRICITAT 2018) 

 
 
 
1. – Règim jurídic 
 
En virtut de l'adhesió de la Fundació del Gran Teatre del Liceu (en endavant FGTL) al Sistema 
central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya, aquesta licitació de 
subministrament d'energia elèctrica es considera contractació derivada de l'Acord marc del 
subministrament d'energia (Exp. 2017/2, a partir d'ara, "l'Acord marc"), adjudicat per la 
Comissió Central de Subministraments el 28 de setembre de 2017. 
 
En tot allò no previst en aquest plec de clàusules particulars i en el de prescripcions 
tècniques, la licitació i execució d'aquest contracte es regira pel que s'estableix en els plecs 
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regulen l'Acord marc. 
 
Així mateix, ambdues parts queden sotmeses expressament al règim jurídic regulador de 
l’Acord marc, a la Directiva 2014/25/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, relativa a la contractació por entitats que operen en los sectors de l’aigua, la 
energia, els transports i els serveis postals i per la que es deroga la Directiva 2004/17/CE; la  
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 2014, sobre 
contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18; el Decret llei 3/2016, de 31 
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic (d’ara endavant TRLCSP); el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es 
desenvolupa parcialment la LCSP; el Reglament general de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara en endavant RGLCAP), 
en tot allò que no estigui derogat pel TRLCSP; la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic; Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
públic; i la Circular 3/2014, de 2 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, per la qual s’estableix la metodologia  per al càlcul del peatges de transport i 
distribució d’electricitat, o a les normes que les puguin substituir. 
 
Supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en cas d’insuficiència 
d'aquestes, les normes de dret privat, en els termes i les condicions establerts en la clàusula 
sisena del Plec de clàusules administratives de l'Acord marc. 
 
L'empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de la legislació aplicable en matèria 
del sector elèctric citada a la clàusula sisena del Plec de clàusules administratives de l'Acord 
marc, amb les eventuals modificacions posteriors, com també de la normativa que, tot i no 
ser citada, estigui vigent i li sigui d'aplicació. 
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels plecs 
reguladors d'aquesta contractació o de les normes que resultin d'aplicació en l'execució de 
la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
 
 
2.- Objecte del Contracte  
 
L'objecte del contracte és l’adquisició per part de la Fundació del Gran Teatre del Liceu del 
subministrament d’energia elèctrica del Gran Teatre del Liceu,  mitjançant la contractació 
derivada del Lot (punts de consum amb tarifa d’accés 6.1 o la que la pugui substituir) de 
l’Acord marc del subministrament d’energia.  
 
Les condicions tècniques d’aquest contracte són les que pot disposar aquest plec i les que 
estableixen el plec de prescripcions tècniques i els documents que conformen l’acord Marc.  
 
La codificació de la classificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari comú de 
contractes (CPV) de la Comissió Europea és la 31154000-0. 
 
 
3.- Necessitats a satisfer i idoneïtat del contracte 
 
Subministrament essencial per a l’activitat i funcionament del Gran Teatre del Liceu 
 
L’objectiu d’aquest plec és regular l’adquisició agregada d’energia en mitja tensió destinada 
al Gran Teatre del Liceu. 
 
En l’expedient ha quedat degudament justificada la necessitat de la contractació del 
subministrament i que l’objecte d’aquesta contractació s’inclou dins l’article 9 del TRLCSP. 
 
 
4.- Durada del Contracte 
 
El contracte s’inicia el dia en què es formalitza i finalitza el dia en què es produeix la devolució 
de la garantia definitiva, una vegada feta la recepció del contracte de conformitat amb el que 
estableixen l’article 292 del TRLCSP i la clàusula trenta-setena del plec de clàusules 
administratives particulars de l’Acord marc, o si es dona alguna de les causes de resolució i 
d’extinció que estableix la clàusula quarantena del dit Acord marc.  
 
El termini d’execució del contracte s’inicia el dia de la signatura fins el dia 31 de desembre 
de 2018. 
 
La continuïtat del subministrament energètic és objecte prioritari en el desenvolupament 
d’aquest procediment de contractació, pel que la companyia sortint col·laborarà, coordinarà 
i facilitarà en tot el possible la migració del subministrament cap a la nova empresa 
comercialitzadora entrant, si és el cas. 
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Sens perjudici de les previsions recollides a l’article 6 del Reial Decret 1435/2002, de 27 de 
desembre, quant als terminis per fer efectiu el pas del regulat al mercat liberalitzat o al canvi 
de comercialitzador, durant un termini màxim de DOS (2) mesos a partir de la data de 
venciment del contracte, les empreses contractistes, mentre no es formalitzi la següent 
contractació i es realitzi la migració del subministrament cap a la nova comercialitzadora 
entrant, es comprometen a subministrar energia elèctrica als CUP inclosos en el PPT als preus 
que d’acord amb el contracte siguin d’aplicació en cada moment. Durant aquest període de 
transit o pròrroga també s’aplicaran, si escau, les actualitzacions dels conceptes regulats que 
puguin ser d’aplicació al consumidor final. Aquest període de pròrroga obligatòria també es 
preveu per al cas que es demori la formalització del contracte de la licitació següent com a 
conseqüència de la interposició d’un recurs especial en matèria de contractació. 
 
 
5.- Dades econòmiques del contracte i finançament 
 
Per a calcular el valor estimat del contracte i amb l’objectiu d’ajustar-ho de la forma més 
exacta possible, s’ha pres com a base els consums reals del període de l’1 de març de 2017 
a 31 de desembre de 2017 de l’any passat,  consum:  3.839 MWh   
 
El pressupost de licitació de la contractació es de 422.281,80 € (pel període d’10 mesos que 
van de d’1 de març de 2018 al 31 de desembre de 2018).  Aquest és el preu màxim que poden 
oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte. 
 
El valor estimat del contracte s'assenyala en 513.734,94 €. 
 
Les referències econòmiques contingudes en els paràgrafs anteriors no inclouen ni l’IVA ni 
l’IE que resulti d'aplicació. 
 
Consta a l'expedient una certificació de la directora del departament financer segons la qual 
s'ha previst el finançament suficient per atendre els compromisos econòmics que es derivin 
de l’objecte del contracte a càrrec del pressupost de la temporada 2017-2018 i 2018-2019 
els quals es concreten en la quantitat de 257.657,75 € i de 164.624,05 € respectivament, més 
els impostos que resulten d’aplicació (IVA i Impost sobre l’Electricitat). 
 
Segons el següent detall: 
 
IMPORT BASE DE LICITACIÓ pel període d’10 mesos que van de d’1 de març de 2018 al 31 de 
desembre de 2018: 
 

 
 
 
 
 
 

TEMPORADA ENERGIA € POTENCIA € IMPORT NET € IE  (0,511 %)  IVA 21 % IMPORT TOTAL (€)

2017/2018 180.561,53 77.096,22 257.657,75 13.173,26 56.874,51 327.705,52

2018/2019 113.226,57 51.397,48 164.624,05 8.416,73 36.338,56 209.379,35

TOTALS 293.788,10 128.493,70 422.281,80 21.589,98 93.213,08 537.084,86
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VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE inclòs les possibles modificacions i pròrrogues:  
 

 
 
 
 
6. Òrgans competents per a la tramitació i resolució del procediment 
 
L´òrgan de contractació és el director general de la Fundació Gran Teatre del Liceu. 
 
D'acord amb allò que disposa l'art. 320 del TRLCSP, l'òrgan  de contractació estarà assistit 
per la Mesa de Contractació, que serà l'òrgan competent per a la valoració de les ofertes. 
 
Els membres de la Mesa han estat nomenats per l'òrgan de contractació i se’n detalla la seva 
composició:   
 

Presidenta:    Sra. Anna Serrano   
Vocals:    Sr. Jordi Tarragó 
     Sr. Isaac Martín 
     Sra.  Cristina Esteve 
Assessora Jurídica:   Sra. Anna Mayoral 
Secretària:               Sra. Anna Mayoral  

 
 
 
7.- Forma d’adjudicació 
 
El contracte derivat s'adjudicarà mitjançant el règim establert en la clàusula trenta-tresena 
del Plec de Clàusules Administratives de l’Acord Marc. 
 
 
8.- Invitació a la presentació d’ofertes i termini de presentació 
 
D’acord amb el que assenyala la clàusula trenta-tresena de l’Acord marc i d’acord amb el que 
estableix l’article 198 del TRLCSP, caldrà sol·licitar ofertes de totes les empreses 
adjudicatàries i capacitades per a la realització de l’objecte del contracte que estiguin en 
l’àmbit corresponent al Lot 1 Punts de consum amb tarifa d’accés 6.1 o la que la pugui 
substituir. 
 
Les empreses adjudicatàries que consten en la Certificació emesa per la Secretària Tècnica 
de la Comissió Central de Subministraments de 28 de setembre de 2017 són les següents:  
 
 
 

ENERGIA € POTENCIA € VE CONTRATE (€)

POSSIBLE 

PRÒRROGA 

2 meos

IMPORT ESTIMAT 

TOTAL (€)

293.788,10 128.493,70 422.281,80 91.453,14 513.734,94
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Lot 1 Energia elèctrica: 
 
- FACTOR ENERGIA, SA  
- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA  
- GAS NATURAL SERVICIOS, SDG, SA. 
- ENDESA ENERGIA, SAU 
- NEXUS ENERGIA, SA 
 
La comunicació per participar en la licitació la farà l’òrgan de contractació per correu 
electrònic, a l’adreça comunicada per les empreses adjudicatàries de l’Acord Marc al 
corresponent Annex1. 
 
Les empreses convidades en resposta a la invitació resten obligades a presentar dins el 
termini màxim que s’indica en el següent paràgraf, una oferta vàlida. Les empreses podran 
presentar justificació motivada en cas de no presentar oferta vàlida a la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu  que serà tramesa al responsable del contracte dins aquest mateix termini.  
 
Les empreses convidades han de presentar les seves ofertes dins el termini màxim de set 
(7) dies naturals a comptar des del dia següent a la data en què se’ls convidi a presentar 
ofertes. 
 
Les ofertes s’han de presentar a la Fundació Gran Teatre del Liceu, La Rambla 51-59, 08002 
de Barcelona, en horari de 9:00h a 14:00h. 
 
Els plecs de clàusules particulars i de prescripcions tècniques que regulen aquesta licitació 
estan disponibles en el Perfil del Contractant de la Fundació Gran Teatre del Liceu mitjançant 
l’enllaç web que es facilita a la invitació que es trameti per a participar en aquesta licitació.  
 
Per a demanar aclariments, els licitadors hauran d’enviar un correu electrònic  a la següent 
adreça: contractacio@liceubarcelona.cat 
 
 
9.-  Documentació a presentar:  Les empreses convidades i interessades a participar en 
aquesta licitació en la modalitat de contractació derivada han de presentar a la seu de la 
Fundació Gran Teatre del Liceu, les seves ofertes, tot aportant degudament complimentats 
l’Annex 1 Canvis en les dades a efectes de comunicacions relatives a aquesta licitació; 
Annex 2 Declaració responsable, en aquesta declaració responsable el licitador afirma, sota 
la seva responsabilitat, que no incorre en cap de les prohibicions per a contractar a què fa 
referència l’article 60 del TRLCSP, i també fa constar que està al corrent en el compliment de 
les obligacions tributàries i de seguretat social vigents, atès el que estableix l’article 146.1c) 
del TRLCSP, i  Annex 3 (Oferta econòmica d’energia elèctrica).  
 
Només es pot presentar una proposició per licitador o licitadora i no s’admeten variants.  
 
La documentació cal presentar-la dins d’un únic sobre tancat, en la part externa del qual, ha 
de constar-hi clarament: 

mailto:contractacio@liceubarcelona.cat
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 Denominació i NIF de l’empresa licitadora, domicili, telèfon i adreça de correu 
electrònic de contracte. 

 Nom i cognoms de les persones què, en representació de l’empresa, signen la 
proposició. 

 Firma de l’empresa licitadora o persones que la representin. 
 
 
A més de la llegenda següent, que s’ha de situar en un lloc visible: “DOCUMENTACIÓ 
CORRESPONENT A L’OFERTA ECONÒMICA RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA (LOT 1) DEL GRAN TEATRE DEL LICEU EN VIRTUT 
DE L'ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA  (Exp. CCS 2017 2) I PER MITJÀ DE 
CONTRACTACIÓ DERIVADA, AMB RELACIÓ AL LOT 1 ENERGIA ELECTRICA (exp. Electricitat 
2018)”.  
 
 
10.- Criteris de Valoració 
 
La Fundació del Gran Teatre del Liceu,  d'acord amb l'article 151 del TRLCSP, designarà com 
a oferta més avantatjosa la del licitador que presentí el preu més baix que resulti de 
l'aplicació de la fórmula establerta en aquesta clàusula, de manera que el criteri de valoració 
de les propostes es fonamenta únicament en aquest criteri quantificable de manera 
automàtica i, per  tant, d'apreciació  objectiva. 
 
Les empreses licitadores hauran d'oferir una oferta pera cadascun dels períodes tarifaris 
fixats per a  la tarifa  d'accés 6.1 en l'article 8.2  del  Reial decret 1164/2001,  de  26  d'octubre,  
pel qual s'estableixen les  tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució  d'energia 
elèctrica. Als efectes d’allò previst en l'article 84 del RGLCAP, les ofertes en que l'empresa 
licitadora no hagi informat algun d'aquests  preus parcials no seran tingudes  en compte  
(l'oferta serà rebutjada). 
 
Les ofertes es referiran únicament al terme d’energia. No es presentarà oferta referida ni al 
terme de potencia, ni a l'equip de mesura o comptador. 
 
La contractació de l’energia elèctrica es podrà fer a preu indexat a OMIE, de manera que els 
destinataris deis subministraments podran tenir un preu indexat a OMIE (en endavant 
PREUOMIE) per a la totalitat o per a una part de la vigència del contracte o bé, en el cas que 
l’òrgan de contractació decideixi fixar posicions un cop formalitzat el contracte, a un preu fix 
en funció deis preus base d'OMIP (en endavant PREUOMIP) pera la totalitat o per a una part 
de la vigència del contracte. El procediment que se seguirà per a determinar quina modalitat 
de preu es tindrà contractada en cada moment és el que s'indica en la clàusula tretzena 
d'aquest plec. 
 
Per a cada període "n", el PREUOMIE i el PREUOMIP als quals facturarà l'empresa 
contractista segons s'opti per tenir contractat un preu indexat a OMIE o un preu fix amb 
tancament de posicions d'acord amb els  valors base d'OMIP, s'obtindran  d'acord amb les 
següents expressions: 
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OMIEi,j: preu, en €/MWh, de la hora "j", del dia "i" obtinguts al mercat diari de 
l'electricitat al sistema espanyol. Aquests preus ("Contratación horaria mercado diario") 
són publicats per OMIE (www.omie.es), societat que assumeix la gestió deis sistema 
d'ofertes de compra i venda d'energia elèctrica al mercat spot d'energia elèctrica en 
l’àmbit del mercat elèctric de l'energia  elèctrica (MIBEL). Aquests preus també estan 
disponibles a  www.esios.ree.es (component "Mercado diario" del  preu horari). 

An: component additiu per període "n", en €/MWh, per cobrir els costos regulats (BOE) 
fixes i actualitzables (excepte els ATRn) següents: 

A1 ) Pagaments per capacitat 
A2 ) Remuneració a l'operador del sistema  

A3 ) Remuneració a l'operador del mercat 

Ates que tots els termes que s'inclouen dins d'aquest sumand  estan  regulats, An  es  
mantindrà  fix durant tota la vigència del contracte mentre no es publiquin canvis  que  
afectin  al seus termes regulats. 

Bi,j: component additiu per període "n", en €/MWh, per  cobrir  els costos del sistema, 

que formen part del preu final, per a cada hora "j" de cada dia "i", d'acord amb les dades 
publicades per REE (www.esios.ree.es). Concretament,  inclou els següents costos del 
sistema: 

 
B1) Restriccions (PBF, T.R. i Intradiari) 
B2) Mercat intradiari. 
B3) Reserva de potencia addicional a pujar. 
B4) Banda secundaria. 
B5) Desviaments mesurats. 
B6) Saldo de desviaments. 
B7) Saldo P.O. 14.6 
B8) Servei interrompibilitat. 
B9) Control factor potencia. 
B10) Incompliment energia de balanç.  

B11) Fallo nominació UPG. 
 
Cn: Altres costos del sistema, en €/MWh, que l'empresa licitadora consideri, i que no 
estiguin incorporats ni al coeficient Bi,j ni en cap altre component de la fórmula. Aquest 
coeficient es mantindrà  fix durant tota la durada  del contracte. 
 

http://www.esios.ree.es/


 
 

9 

 

Perduesi,j: Coeficient de pèrdues de xarxa de transport i distribució en percentatge de 
l'energia consumida per tarifa d'accés i període tarifari, per a cada hora "j" de cada dia "i", 
d'acord amb les dades publicades per REE (www.esios.ree.es). 
 

Margen: Marge de lliure establiment, en €/MWh, ofert per l´empresa licitadora. Pot incloure 
els següents conceptes: 

- Marge comercial 

- Despeses derivades de les diferencies entre les previsions de consums  i  els  
consums reals 

- Fons Nacional d’Eficiència Energètica 

- Altres costos que el licitador consideri i que no estiguin inclosos en cap dels altres 
components de la fórmula. 

 
El valor ofert per al component Margen es mantindrà fix pera tota la durada del contracte. 
 
TM: Taxa Municipal (1,5%) 
 
ATRn:  Peatges d'accés a la xarxa aplicable al terme d'energia, pera la corresponent tarifa 
d'accés i període  tarifari "n". Aquest  concepte esta també totalment  regulat  (BOE) i, per  
tant, es mantindrà invariable mentre no es publiquin canvis. 
 
Als conceptes regulats s'aplicaran estrictament els preus  i imports a la tarifa d'accés i període 
"n" que correspongui en funció del nivell de tensi6 i els altres paràmetres legalment 
establerts, sense aplicar marge comercial ni descomptes. 
Els component (sumands) que apareixen a la fórmula per calcular el PREUOMIE inclouran 
tots els conceptes que conformen el preu final de l'energia, a excepció de l'IVA i l'impost 
elèctric, sens perjudici de la previsió que es fa més endavant en relació a la possibilitat 
d'incorporar, un cop iniciada la vigència del contracte, nous  conceptes  al  component  An. 
 
Són objecte de licitació els components (sumands) Cn i Margen, que les empreses 
licitadores han   d' oferir per a cada període tarifari "n". 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.esios.ree.es/
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On: 
 
Wn: coeficient multiplicador d'apuntament per període "n" del preu OMIP de 
tancament. Aquest coeficient es  mantindrà  fix durant tota la durada  del contracte. 

OMIP: preu, en €/MWh, tancat amb !'empresa comercialitzadora segons el 
procediment indicat a la clàusula tretzena d'aquest plec. 
 
An: component additiu per període "n", en €/MWh, per cobrir els costos regulats 
(BOE) fixes i actualitzables (excepte els ATRn) següents: 

A1 ) Pagaments per capacitat 
A2 ) Remuneració a l'operador del sistema  
A3 ) Remuneració a l'operador del mercat 

Ates que tots els termes que s'inclouen dins d'aquest sumand estan regulats, An es 
mantindrà fix durant tota la vigència del contracte mentre no es publiquin canvis 
que afectin al seus termes regulats. 

 
Bi,j: component additiu per període "n", en €/MWh, per cobrir els costos del sistema del 
mercat d'ajustos,  que formen part del preu final, pera cada hora "j" de cada dia "i", 
d'acord amb les  dades publicades per REE (www.esios.ree.es). Concretament, inclou els 
següents costos del sistema: 
 
B1) Restriccions (PBF, T.R. i Intradiari) 
B2) Mercat intradiari 
B3) Reserva de potencia addicional a pujar 
B4) Banda secundaria 
B5) Desviaments mesurats 
B6) Saldo de desviaments 
B7) Saldo P.O. 14.6 
B8) Servei interrompibilitat 
B9) Control factor potencia 
B10) Incompliment energia de balanç  

B11) Fallo nominació UPG 

 
Cn: Altres costos del sistema, en €/MWh, que l'empresa licitadora consideri, i que no 
estiguin incorporats ni al coeficient Bi,j  ni en cap altre component de la fórmula. Aquest 
coeficient es mantindrà fix durant tota la durada  del contracte. 
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Perduesi,j: Coeficient de perdudes de xarxa de transport i distribució en percentatge de 
l'energia consumida en la corresponent tarifa d'accés i període tarifari, per a cada hora 
"j" de cada dia "i", d'acord ambles dades  publicades per  REE (www.esios.ree.es). 
 
Margen: Marge de lliure establiment, en €/MWh, ofert per l'empresa  licitadora. Pot  incloure  
els següents   conceptes: 

- Marge comercial. 

- Despeses derivades de les diferencies entre les previsions de consums i els 
consums real. 

- Fons Nacional d’Eficiència Energètica. 

- Altres costos que el licitador consideri i que no estiguin inclosos en cap dels 
altres components de la fórmula. 

 
 
TM: Taxa Municipal (1,5%) 
 

ATRn: Peatges d'accés a la xarxa aplicable al terme d'energia, pera la corresponent 
tarifa d'accés i període tarifari "n". Aquest concepte esta també totalment regulat 
(BOE) i, per tant, es mantindrà invariable mentre no es publiquin canvis. 

Als conceptes regulats s'aplicaran estrictament els preus i imports a la tarifa d'accés 
i període "n" que correspongui en funció del nivell de tensió i els altres paràmetres 
legalment establerts, sense aplicar  marge comercial  ni descomptes. 

Els component (sumands) que apareixen a la fórmula per calcular el PREUOMIEz 
inclouran tots els conceptes que conformen el preu final de l'energia, a excepció de 
l'IVA i l'impost elèctric, sens perjudici de la previsió que es fa més endavant en 
relació a la possibilitat d'incorporar, un cop iniciada la vigència del contracte, nous  
conceptes  al  component  An. 

 
Són objecte de licitació els components (sumands) Cn i Margen, i el coeficient Wn que 

les empreses licitadores han d'oferir per a  cada  període tarifari "n". 

 
Als efectes de la valoració de les ofertes, i únicament a aquests efectes, es tindran en compte 
les següents: 

 
PONDERACIÓ PERÍODES 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

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

      

http://www.esios.ree.es/
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' 
 
a) El valor d´OMIEi,j  serà en cada període, el valor promig aritmètic lineal mensual publicat per 

OMIE/REE (www.omie.es/  www.esios.ree.es) per el mes de Novembre de 2017 que es de 
59,19 €/MWh 

                             
b) El valor d' OMIP considerat pera valorar les ofertes serà, per a tots els períodes, de 

55,000 €/MWh. 
 
c) El valor de An serà el valor vigent a 30/11/2017, publicat al BOE, per al període "n" 

corresponent. 
 
d) El valor de Bi,j serà, en tots els períodes, el promig de tot el mes de setembre de la suma diària 

de tots els seus components, que es de 4.387 €/MWh. 

e) El valor de Perduesi,j  serà, en tots els períodes el valor promig de tot el mes d´abril de 
2017, que es 5,855% 

f) TM=0,015 

g) ATRn serà el valor vigent a 30/11/2017, publicat al BOE, per al període "n" corresponent 

h) Ates que es valorarà un oferta global de PREUOMIP, es tindrà en consideració, la 
distribució dels consums en els períodes tarifaris. La distribució deis consums en cada 
període tarifari "n", en base a les dades reals de facturació del darrer any 2017, que 
consten en la documentació complementaria (valors Fn), és la següent: 

i) Les empreses licitadores hauran de presentar oferta per a totes dues modalitats de contractació 
(PREUOMIE i PREUOMIP), tenint en compte que les PUNTUACIONS FINALS s’obtindrà  d'acord amb 
la següent expressió: 

 
j) Tenint en compte les consideracions i assumpcions anteriors i, un  cop  traslladades  les   

ofertes de les empreses licitadores a les fórmules corresponents, PREUOMIP, PREUOMIP 
i OF_ENELE no podran ultrapassar en cap cas, els següents VALORS MAXIMS, en €/MWh:                                

 
 

PREUOMIE PREUOMIP OF_ENELE 

83,126 85.360 83,735 

 

k) S’entendrà com a oferta econòmicament més avantatjosa, als efectes de l'adjudicació, la 
que tingui un valor de OF_ENELE més baix. 

 

Les ofertes han de venir expressades amb tres decimals. 

Si durant la vigència del contracte es modifiquessin els components regulats, l'adjudicatari 

aplicaria els nous valors des de la seva entrada en vigor. 

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

http://www.omie.es/
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Si, un cop iniciada la vigència del contracte, apareixen nous conceptes regulats, aquests es 
podran afegir al coeficient An, i per tant al preu, sempre i quan aquests conceptes també es 

repercuteixin de manera automàtica i directa al PVPC. Aquest mateix criteri s’observarà 
també en relació amb l'aplicació de nous tributs que puguin aparèixer. 

Els preus adjudicats no seran objecte de revisió, si bé els seran d'aplicació les 
actualitzacions que el ministeri competent pugui dictar en relació amb les parts de preu 
regulades en cada moment, que afectin al preu adjudicat i contractat sempre i quan 
aquestes actualitzacions també siguin d'aplicació de manera automàtica i directa al PVPC. 
En aquest sentit, l'empresa contractista haurà d'informar d'aquesta circumstancia al 
responsable del contracte, amb indicació expressa, per a cadascun deis conceptes que 
s'actualitzen en el preu adjudicat, de: 

a) El diferencial aplicat en cadascun dels preus contractats, amb desglossament i detall 
per cadascun dels conceptes que l'integren. 

b) La data des de la qual són d'aplicació les actualitzacions 

c) La referencia normativa en que s'aproven i la data de la seva publicació. 

 
El destinatari del subministrament també  haurà  de fer front a les altres actualitzacions de  la 

resta conceptes  facturables que  no són  objecte de licitació i adjudicació. 
 
11.-  Obertura de les proposicions. 
 
Finalitzat el termini de presentació de les ofertes, la mesa de contractació procedirà a obrir les 
propostes de les empreses licitadores. Una vegada analitzada la documentació presentada, la 
Mesa de contractació podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments necessaris sobre 
la informació presentada o requerir-les perquè presentin documentació complementària de la 
que es troba inclosa en el sobre. En aquest cas, es concedirà un termini màxim de tres (3)  dies 
hàbils per tal d’aclarir o complementar la documentació. 
 
La comunicació a les empreses requerides per fer aclariments serà efectuada amb una 
comunicació a l’adreça de correu electrònic del/la representant de l’empresa licitadora 
identificat/da, en el full de dades que figura com l’Annex núm. 1. 
 
 
12.- Classificació de les ofertes. 
 
La mesa de contractació aixecarà acta on constarà el procediment de valoració de les ofertes, la 
determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa així com qualsevol incidència que 
s’hagi pogut produir en el dit procés.  
 
L’oferta econòmicament més avantatjosa podrà declarar-se desproporcionada o anormalment 
baixa si es compleixen les condicions establertes en l’article 85 del RGLCAP. En aquest cas, 
desprès de realitzat el tràmit d’audiència amb els representants de l’empresa licitadora incursa 
en presumpció d’haver realitzat una oferta anormalment baixa, la Mesa de contractació, previs 
els informes adients, determinarà o bé la seva normalitat, amb la qual cosa realitzarà la 
corresponent classificació d’ofertes i proposarà a l’òrgan de contractació al seu favor la 
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corresponent adjudicació, o bé estimarà que és anormalment baixa, per la qual cosa no la tindrà 
en consideració a l’hora de classificar les ofertes i proposarà l’adjudicació a l’oferta següent en 
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, o, si s’escau, haurà de declarar-se deserta 
la licitació.  
 
De conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, una vegada feta la proposta de 
classificació de les ofertes per part de la Mesa de contractació i acceptada per l’òrgan de 
contractació es requerirà per correu electrònic a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per a què, dins el termini de 10 dies hàbils, presenti la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. En el supòsit que l’empresa es trobi inscrita en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), es comprovarà d’ofici 
aquestes dades. 
 
 
13. Garantia definitiva   
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, no procedeix la constitució de garantia per tractar-se 
d’un subministrament de béns consumibles lliurats i rebuts abans del pagament del preu). 
 
 
14.- Adjudicació, formalització i perfecció del contracte. 
  
Presentada la documentació a què fa referència les clàusules anteriors o en el cas de que 
l’empresa requerida es trobi inscrita en el RELI o ROLE amb dades vigents, des de la seva 
comprovació, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada 
com a adjudicatària,  
 
La resolució d’adjudicació del contracte que inclourà el termini per a procedir a la seva la 
formalització que es notificarà mitjançant correu electrònic a l’empresa adjudicatària, així com a 
la resta d’empreses licitadores i, simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 156.3 del TRLCSP, en relació amb l’article 198.5 del 
mateix text legal, el contracte es pot formalitzar en el termini màxim de cinc dies hàbils termini 
que, si escau, s’haurà fet constar en la notificació de l’acord d’adjudicació. 
 
D’acord amb allò establert en l’article 27 del TRLCSP, el contracte s’entendrà perfeccionat amb 
la seva formalització.  
 
 
15.- Execució, supervisió del subministrament i control de la qualitat. 
 
El contracte derivat s’ha d’executar amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs 
de clàusules particulars i plecs de prescripcions tècniques de la pròpia contractació derivada i que 
formen part del contracte, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al 
contractista l’òrgan de contractació i, en el seu nom, el responsable de seguiment de l’execució 
del contracte.  
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Les condicions d’execució del contracte, així com de qualitat dels subministraments, s’ajustaran 
al que estableix la clàusula trenta-cinquena i a la resta de previsions de l’Acord marc i al que 
prevegin les altres normes que siguin d’aplicació en cada moment i siguin d’obligat compliment.  
 
L'empresa adjudicatària assumirà en nom i per compte de la FGTL, que l'autoritza  expressament  
per  a  aquesta  actuació,  la  realització  de  les  gestions  oportunes davant l'empresa distribuïdora 
pera la subscripció del contracte d'accés a la xarxa. En el termini màxim de dos dies hàbils des de 
la formalització del contracte, contactarà amb l'empresa distribuïdora per procedir amb la gestió 
dels ATR, en cas de migració del subministrament. 
 
El responsable del contracte i del seguiment de la seva execució per part de la FGTL serà el 
responsable d’instal·lacions i manteniment, o la persona que el substitueixi. En el cas que 
correspongui, tramet a l'empresa contractista les sol·licituds d'addició o supressió de punts de 
subministrament, canvi de potencies, de la tarifa d'accés a la xarxa, de tensió , o d'altres associats 
al punt de subministrament (com ara canvis en el destinatari l'adreça de facturació) . 
 
Per part del contractista, el responsable del seguiment de l'execució del contracte és la persona  
que l'empresa designi, que actuarà com a persona de contacte interlocutora per a les relacions 
entre el contractista i la Fundació Gran Teatre del Liceu i per a la solució de les incidències que 
es produeixin. 
 
D’acord amb allò previst a la clàusula trenta-tresena del plec de clàusules administratives 
particulars de l’Acord marc (Exp. CCS 2017 2), les empreses contractistes hauran d’acreditar que, 
com a mínim, el 70% de l’energia subministrada per mitjà d’aquest contracte derivat té garantia 
d’origen d’energia renovable o de cogeneració d’alta eficiència. En el cas d´aquest contracte es 
tindrà que acreditar que el 100% de l´energia subministrada te aquest origen. Aquesta 
acreditació serà sol·licitada per l’empresa contractista a la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia ( o a l’organisme que el pugui substituir) en finalitzar el contracte i presentada 
davant la Comissió Central de Subministraments en el termini màxim de 4 mesos des de la data 
d’acabament del contracte. 
 
El percentatge acreditat ha de fer referència de forma específica al contracte del qual l’empresa 
comercialitzadora ha estat adjudicatària.  
 
El compliment d’aquesta clàusula és una condició especial d’execució d’aquest contracte, i el seu 
incompliment constitueix una infracció greu a l’efecte establert en l’article 60.2, lletra ‘e’, del 
TRLCSP 
 
 
16.- Termini per iniciar el subministrament i actuacions preliminars 
 
D’acord amb allò previst en els articles 62, 81 i concordants del Reial Decret 1955/2000 d’1 de 
desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, 
subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, i amb relació 
al que disposen les clàusules trenta-cinquena del plec de clàusules administratives de l’Acord 
marc, i les clàusules vuitena i novena d’aquest plec, l’empresa adjudicatària assumirà en nom i 
per compte de la Fundació Gran Teatre del Liceu, que l’autoritza expressament per a aquesta 
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actuació, la realització de les gestions oportunes davant l’empresa distribuïdora per a la 
subscripció del contracte d’accés a la xarxa. 
 
Així doncs, atenent al que s’ha mencionat en el paràgraf anterior, i al que preveu la clàusula 
quarta d’aquest plec, amb relació a l’inici de la vigència del contracte, l’empresa adjudicatària 
subministrarà l’energia elèctrica als preus contractats des del primer dia de vigència del 
contracte, sens perjudici d’allò previst al capítol II (“Accés i connexió a la xarxa de distribució”) 
del Títol IV del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica, en relació a l’efectivitat del contracte.  
 
En cas de demora o d’incompliment d’execució parcial de les prestacions dels contractes per part 
del contractista s’optarà per resoldre’ls o imposar penalitats, atès el que estableixen els articles 
212.4 i 213 del TRLCSP. Per a la determinació de les faltes i la imposició de penalitzacions es tindrà 
en compte el que estableix la clàusula trenta-cinquena de l’Acord marc.  
 
 
17.- Resolució d’incidències i recepció del subministrament 
 
Les incidències que puguin sorgir entre les parts del contracte amb motiu de la seva execució, 
per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les 
condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
necessàriament les actuacions previstes en l’article 97 del RGLCAP. Llevat que motius d’interès 
públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi de forma ineludible, la seva 
tramitació no determinarà en cap cas la interrupció del subministrament contractat.  
 
La recepció del subministrament s’entendrà efectuada, als efectes d’allò recollit en l’article 292 
del TRLCSP, amb l’autorització de l’abonament de la darrera factura un cop finalitzada la vigència 
del contracte, sempre i quan s’hagués autoritzat l’abonament de la totalitat de les factures 
anteriors.  
 
Realitzada la recepció del contracte, es procedirà a cancel·lar la garantia definitiva.  
 
Per tant, la recepció formal del contracte i el pagament de la darrera factura, un cop finalitzada 
la vigència del contracte, comporta la cancel·lació de la garantia definitiva.  
 
 
18.- Modificacions del contracte 
 
Atès el que estableix l’article 219 i concordants del TRLCSP, la Fundació del Gran Teatre del Liceu 
només podrà introduir modificacions per raó d'interès públic, sempre que siguin per necessitats 
noves o causes imprevistes i prèvia justificació a l’expedient. 
 
 
19.- Pagament i revisió del preu 
 
El preu d´aquest contracte, que es determina pel sistema de preu unitari, es l´ofert per l´empresa 
adjudicaria en la licitació, que executa el contracte al seu risc i ventura, si be es podran aplicar les 
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actualitzacions de les parts del preu regulades. L´energia reactiva, la potencia i els seus excessos, 
i el lloguer del comptador , que no es consideren en la valoració de les ofertes, es facturaran 
segons la legislació vigent. 
 
El preu  del contracte  es farà efectiu per mesos vençuts, en el termini  establert legalment.  Les 
factures electròniques  han  de  tenir  com  a  destinatari  l’habilitat/ada  de la Fundació Gran 
Teatre del Liceu. 
 
En el cas que es deixi de publicar algun dels components que conformen la fórmula de 
determinació del preu al que s'ha de facturar d'acord amb allò previst en la clàusula desena 
d'aquest plec i el previst més endavant en aquesta mateixa clàusula, esdevinguessin invàlids o 
alterats per modificacions substancials de les regles deis mercats als quals fa referencia, ambdues 
parts es comprometen a revisar aquests components i les formules de determinació del preu de 
facturació que estiguin afectades per ells, per tal de substituir-los per uns altres o revisar les 
referides fórmules per compensar els efectes de l'alteració o la indisponiblitat dels components 
afectats, de mutu acord, en el termini màxim de 30 dies. 
 
El destinatari del subministrament també haurà de fer front a les altres actualitzacions de la resta 
de conceptes facturables que no són objecte de licitació i adjudicació. 
 
 
PROCEDIMENT DE DETERMINACIO DEL PREU DE FACTURACIO DURANT L´EXECUCIO DEL CONTRACTE: 

 
Un cop formalitzat el contracte, el responsable del contracte identificat a la clàusula catorzena 
d'aquest plec (o la persona que pugui actuar en el seu nom) tindrà la possibilitat de fixar el preu 
del mercat diari OMIE a preu fix, en base als preus del mercat de futurs d'OMIP, tal i com ja s'ha 
mencionat en la clàusula novena d'aquest plec. Es prendran els valors de liquidació d'OMIP dels 
productes  futurs  corresponents  a   la   carrega   base,   publicats   als   butlletins   diaris   d'OMIP 
(http:/ / www.omip.pt/ Downloads/ Futures Market/ tabid/ 294/ language/ es-ES/ Default.aspx 
o a la url que la pugui substituir, si fos el cas). 
 
Si el responsable del contracte exerceix aquesta opció, ho farà tot generant ordres de tancament 
(comandes) a OMIP, que adreçarà per correu electrònic al responsable del seguiment de 
l'execució del contracte per part del contractista. 
 
En cada ordre de tancament, el responsable del contracte indicarà: 
 

a) El producte el preu del qual es vol tancar al mercat OMIP. 
b) Els preus màxims d'OMIP a tancar. 
c) El període de temps durant el qual estarà vigent l'ordre de tancament. 
d) En l'assumpte del correu de la comanda: Núm. Comanda (Exp.XXXXXX). 

 
Les ordres de tancament podran contenir qualsevol producte que cotitzi al menys un dia en el 
període de temps durant el qual estigui vigent l'ordre de tancament. 
 
Les operacions a realitzar pera cadascun dels productes dins de la mateixa ordre de tancament 
són independents, podent-se tancar un, varis o tots els productes marcats en la mateixa. 
 

http://www.omip.pt/
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Si durant la vigència de l'ordre de tancament el preu "Settlement Price" d'algun dels productes 
inclosos en l'ordre assoleix un valor igual o inferior al preu màxim marcat peR responsable del 
contracte (o perla persona que el pugui substituir) en l'ordre de tancament, l'empresa 
contractista corresponent restarà obligada a aplicar el preu del "Settlement Price" del primer dia 
en que es doni aquesta circumstancia.  
 
És a dir, es considerarà tancada l'operació per a cada producte el primer dia del termini màxim 
indicat a la comanda per a dur a terme el tancament en que el preu de liquidació de tancament 
d'aquell dia (el "Settlement Price" d'OMIP) sigui igual o inferior al preu màxim marcat en l'ordre 
de tancament, sense tenir en compte el que succeeixi la resta de dies posteriors del període de 
vigència de la comanda. En base a això, si l'operació es considera tancada pera algun/s 
producte/s, es prendrà com a preu de referencia per a la liquidació de l'energia consumida pel 
destinatari del subministrament inclús en l'objecte del contracte el preu de liquidació de 
tancament del dia en que s'ha tancat l'operació (actualment publicat per OMIP coma "Settlement 
Price"). 
 
Si el responsable del contracte (o la persona que el pugui substituir) exerceix l'opció de realitzar 
una ordre de tancament (comanda), ho farà per a la totalitat de l'energia consumida durant el 
període de temps del producte/s triat/s. És a dir, durant el període de temps per al qual s'ha 
tancat el preu a OMIP, tota l'energia del/s producte/s tancat/s es facturarà d'acord amb la 
fórmula del PREUOMIP indicada a la clàusula novena d'aquest plec. El/s període/s de temps que 
no hagi/n estat tancat/s durant l'execució del contracte continuarà/n indexats a OMIE i, per tant, 
facturat/s d'acord ambla fórmula del PREUOMIE indicada a la clàusula novena d'aquest plec. 
 
Si durant tots els dies del termini màxim fixat per a dur a terme el tancament el preu del 
"Settlement Price" fos superior als preus màxims marcats en l'ordre de tancament (comanda), 
s’entendrà que l'operació a OMIP no ha estat tancada. 
 
No obstant això, s'estableix la possibilitat addicional de que, si en el termini màxim de dos  dies 
hàbils  posteriors  a  la  data  en  que  finalitzava  el  període  de  vigència  de  l’ordre  de tancament, 
l'empresa contractista estigués en condicions de poder tancar (per mitjans que no suposin cap 
cost addicional per al destinatari del subministrament) el preu de l'energia sol·licitada pera 
qualsevol els productes indicats en l'ordre de tancament a un preu (l'anomenarem preu 
OMIPALT) igual o inferior al màxim indicat en la mateixa, es podrà tancar l'operació a aquest preu 
OMIPALT sempre i quan  l´empresa   contractista   corresponent   comuniqui  aquest  preu   de  
tancament alternatiu (OMIPALT) de cadascun del productes tot  enviant un e-mail a 
isaac.martin@liceubarcelona.cat en  les  72 hores posteriors a aquella  en que va finalitzar la 
vigència  de  l'ordre de tancament.  
 
En aquest  cas, el  preu  final  a  aplicar  en  el  període  temporal  corresponent  al producte  
tancat serà el que resulti d'aplicar la fórmula PREUOMIPz indicada en la clàusula novena d'aquest 
plec, tot substituint el valor del "Settlement Price" d'OMIP que correspondria aplicar si l'ordre de 
tancament s'hagués tancat dins del període de vigència indicat en la mateixa, per valor del preu 
OMIPALT comunicat per l'empresa contractista durant les 72 hores abans mencionades. En 
aquest supòsit, resulten també d'aplicació la resta de previsions recollides en els plecs reguladors 
d'aquesta licitació, per als subministraments facturables a preu tancat a OMIP durant el període 
de vigència d'una ordre de tancament ("Settlement Price"). 
 

mailto:isaac.martin@liceubarcelona.cat
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Els preus adjudicats no seran objecte de revisió, si bé, els seran d’aplicació les actualitzacions 
corresponents a les modificacions en les tarifes d’accés o altres conceptes regulats aliens al 
comercialitzador, establerts les administracions públiques competents durant la durada del 
contracte i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. En aquest sentit, 
les empreses contractistes hauran d’informar per escrit d’aquesta circumstància al responsable 
del seguiment de l’execució del contracte, amb indicació expressa del diferencial aplicat en 
cadascun dels preus contractats, la data des de la qual són d’aplicació les actualitzacions, així com 
el número de BOE en què s’aproven i la data de la seva publicació. 
 
 
20.- Resolució del contracte  
 
Seran causes de resolució del contracte, a més de les previstes en termes generals en els articles 
223 i 299 del TRLCSP, i les que figuren al present el plec, les previstes en les clàusules quarantena  
de l’Acord marc.  
 
Els efectes de la resolució es determinaran d'acord amb el que disposen els articles 224, 225 i 
300 del TRLCSP.  
 
 
21.- Faltes i penalitzacions. 
 
Les penalitats administratives per incompliment són les previstes a la clàusula trenta-cinquena 
de l’Acord mar  
 
 
22.- Responsabilitat contractual i execució subsidiària.  
 
El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligat a indemnitzar tots els 
danys i perjudicis que es causin al Gran Teatre del Liceu o a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte així com de les conseqüències pel Gran 
Teatre del Liceu o per a tercers d'omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte, llevat el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’òrgan de contractació.  
 
 
23.- Recursos, mesures provisionals i supòsits especials de nul·litat contractual. 
 
Pel règim d’interposició del recurs especial i mesures provisionals s’aplica el que estableix la 
clàusula quaranta-dosena de l’Acord Marc. 
 
Aquest contracte derivat d’Acord marc, serà nul en els supòsits recollits en l’apartat 1 de l’article  
37 del TRLCSP. En aquests casos, les persones físiques o jurídiques, els drets o els interessos 
legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o es puguin veure perjudicats, podran plantejar qüestió 
de nul·litat, en el termini previst en l’article 39 del TRLCSP. 
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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:  
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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:  
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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   
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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] 


