
FE D’ERRADES: ANNEX NÚM. 4.- CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
En el Plec de Clàusules Particulars de l’expedient OB10101 en el que 
s’estableixen les condicions que regiran l’adjudicació, per part de Mercados de 
Abastecimientos de Barcelona, S.A del contracte SUBMINISTRAMENT 
ELÈCTRIC EN BAIXA I MITJA TENSIÓ I SUBMINISTRAMENT DE GAS 
NATURAL, s’ha observat un error en l’annex num. 4:  CRITERIS DE 
VALORACIÓ , el redactat del qual haurà de ser el que segueix:  
 

ANNEX NÚM. 4 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, 
tant pel que fa a la seva vessant econòmica com tècnica, d’acord amb els 
criteris de valoració que es relacionen, per ordre decreixent d’importància, tot 
seguit: 
 
1. PREU: PUNTUACIÓ MÀXIMA 75 PUNTS 
 

Es valorarà els costos energètics globals per la totalitat del contracte, incloent 
electricitat i gas natural pels dos anys de contracte. 
 
La valoració es farà de la següent manera: 
 
COST GLOBAL = Cost electricitat any 1 + Cost gas natural any 1 + Cost electricitat 
any 2 + Cost gas natural any 2 
 
Cost electricitat any 1 = Terme potència any 1 * Potència contractada + Terme 
energia any 1 * Energia elèctrica consumida + Impost electricitat 
 
Cost electricitat any 2 = Terme potència any 2 * Potència contractada + Terme 
energia any 2 * Energia elèctrica consumida + Impost electricitat 
 
Cost gas natural any 1 = Terme fix any 1* Quantitat diària contractada + Terme 
variable any 1* consum gas natural 
 
Cost gas natural any 2 = Terme fix any 2* Quantitat diària contractada + Terme 
variable any 2* consum gas natural 
 
Electricitat: El terme de potència, terme d’energia i energia elèctrica consumida es 
consideraran per a cada període establert a l’oferta en funció de la tipologia del 
subministrament (6 períodes, 3 períodes, 2 períodes o 1 període). 
 
La potència contractada i l’energia elèctrica consumida a considerar pels dos anys 
seran les mateixes i es troben a l’Annex I del Plec Tècnic. En cap cas es 
consideraran excessos de potència pels càlculs. 
 



Gas natural: La quantitat diària màxima mesurada i contractada pel gas natural 
son les que apareixen a l’Annex I del Plec Tècnic, així com el gas natural consumit. 
En aquest cas, sí que es considerarà pels càlculs del cost els excessos del 
consum diari sobre el contractat.  
 
L’oferta amb el COST GLOBAL màxim tindrà la mínima puntuació, i l’oferta amb el 
cost global mínim tindrà la màxima puntuació. La puntuació de la resta d’ofertes es 
farà de forma proporcional al cost en relació a la màxima i la mínima. 
 

2. ORIGEN DE L’ENERGIA: PUNTUACIÓ MÀXIMA 15 PUNTS 
 

L’oferent indicarà l’origen de l’energia i els percentatges d’energia d’origen 
renovable i/o de cogeneració d’alta eficiència que es compromet a aportar. 
Aquesta energia haurà de ser justificada anualment segons la regulació que 
s’estableix a l’Ordre ITC/1522/2007 amb els corresponents certificats de garantia 
d’origen de l’electricitat. 
 
L’oferta amb un major percentatge d’energia renovable o de cogeneració tindrà la 
puntuació màxima i l’oferta amb menor percentatge tindrà la mínima puntuació. La 
puntuació de la resta d’ofertes es farà de forma proporcional a la proporció en 
relació a la màxima i la mínima. 

 
 

3. SIMPLICITAT DE LA GESTIÓ DE LA FACTURACIÓ I CLAREDAT DE 
L’OFERTA: PUNTUACIÓ MÀXIMA 8 PUNTS 
 
L’oferent indicarà clarament a la seva oferta els conceptes i els preus unitaris a 
aplicar per a cada concepte i per a cada any de contracte. 
 
També indicarà de forma clara els preus que estaran subjectes a revisió i els 
motius pels quals es revisaran. 
 
S’indicarà clarament els preus que es revisaran i les bases de revisió de preus per 
a cada any de pròrroga establert. 
 
Per a la valoració de les ofertes, es consideraran les tarifes d’accés vigents a data 
d’1 de gener de 2010 (tant per electricitat com per gas natural) i es consideraran 
constants per la totalitat del contracte.  
 
En cap cas s’inclourà el impost d’electricitat en el preu proposat, ni altres termes 
regulats i que no corresponen específicament a energia, com lloguer de 
comptadors, gestió de la mesura, etc. 
 
L’oferent indicarà tots els conceptes que aplicarà a la factura elèctrica i els casos 
d’aplicació.  
 
L’oferent indicarà el termini de facturació per a la totalitat dels contractes, valorant 
positivament la facturació mensual de cada punt de subministrament energètic, 
amb un resum global de tots. 
 



La màxima puntuació correspondrà a aquella oferta que especifiqui clarament els 
preus del terme fix i variable per a cada any de contracte. 
 
 

4. GESTIÓ DE CONTRACTE I MILLORES ADDICIONALS: PUNTUACIÓ MÀXIMA 2 
PUNTS 
 
L’oferent indicarà a la seva oferta les que aporta respecte a les indicades al Plec. 
Es considerarà com a millora la gestió de la totalitat dels contractes per part d’un 
únic interlocutor com a gestor de contractes energètics. 
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