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NOTA ACLARATORIA 
 
 
EN RELACIÓ AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX EL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I GAS NATURAL DE LA 
UNITAT ALIMENTÀRIA DE BARCELONA MITJANÇANT SUBHASTA ELECTRÒNICA, DE 
DATA 24 DE FEBRER DE 2016 (EXP. SUB.16102) 
 
 
S’inclou a l’apartat 3.2 relatiu a la solvència tècnica, amb la lletra g), la següent clàusula i es 
revisa la documentació a aportar en el sobre B: 

 
g) Certificació d’energia subministrada d’origen renovable: 
 
Certificació conforme els subministraments inclosos en aquest procés estan certificats per la 
Comissió Nacional del Mercat i la Competència on es mostri que el 25% de la energia 
subministrada es d’origen renovable. 
 
La comercialitzadora haurà d’acreditar que disposa de les garanties d’origen (GdO) per a la 
quantitat d’energia elèctrica procedent de fonts renovables venuda.  La GdO és una 
acreditació, en format electrònic que es podrà adquirir en el Sistema de Garantia de Origen i 
Etiquetat de l’Electricitat, sistema gestionat per la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència. La informació addicional sobre aquest sistema es pot trobar a 
http://gdo.cnmc.es/CNE/accesoInformacionGeneral.do.  
 
 

- Documentació a aportar en el sobre B: 
 

SOBRE «B» 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA 

 
a) Proposició econòmica. 

 
Es presentarà conforme al model següent: 

 
«En/Na _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, en 
representació de l’Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________, assabentat de 
l’expedient per a la contractació del subministrament de/d’ ___________________________, 
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, de data _______ i en 
el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i 
l’accepto íntegrament, participo en la licitació i em comprometo a portar a terme l’objecte del 
contracte per l’import de/d’ _________________ euros i ___________ euros corresponents a 
l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 

http://gdo.cnmc.es/CNE/accesoInformacionGeneral.do
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____________, ___ de/d’ ________ de 20__. 

 
 

Signatura del licitador, 
 
 

Signatura: _________________» 
 
 
b) Documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu, que es quantifiquin 

de forma automàtica. 
 

- Certificació d’energia subministrada d’origen renovable. 
 
Certificació conforme els subministraments inclosos en aquest procés estan certificats per la 
Comissió Nacional del Mercat i la Competència on es mostri que el 25% de la energia 
subministrada es d’origen renovable. 
 
 
 
Barcelona, a 2 de Març de 2016.  
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