
 
 

ANUNCI 
 

Pel qual es fa pública la formalització d’un contracte. 

Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix l'article 154 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, que s'ha formalitzat el contracte següent: 

1. Entitat adjudicadora:  
a) Organisme: Vila Universitària SL. 
b) Adreça d’Internet del perfil del contractant:  www.vilauniversitaria.com 
 

2. Objecte:  
a) Tipus: Subministraments. 
b) Descripció: Procediment obert per a la contractació del subministrament de gas natural del 

“Grup de compra UAB-2013”. 
c) Lots:   

o Els punts de subministrament del Lot 1 (tarifa 3.1) 
o Els punts de subministrament del Lot 2 (tarifa 3.2) 
o Els punts de subministrament del Lot 4 (tarifa 3.4)  

 
Els punts de subministrament corresponents a Vila Universitària SL consten establerts a 
l’Annex VII del plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació. 

d) CPA (Codi Classificació estadística): 06.20.10 - Gas natural, liquat o en estat gasós. 
e) CPV (Referència de nomenclatura): 09123000-7 – Subministraments de gas natural. 
f) Acord Marc (si s’escau): No. 
g) Sistema dinàmic d’adquisicions (si s’escau): No. 
h) Medi de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la Unió Europea (eNoticies), 

BOE, DOGC  i Perfil del Contractant de la UAB.  
i) Data de publicació de l’anunci de licitació: 

- DOUE: 13 d’octubre de 2012 
- BOE: 3 de novembre de 2012 
- DOGC: 9 de novembre de 2012 
 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
a) Tramitació: Ordinària. 
b) Procediment: Obert. 
c) Forma: Harmonitzada. 
 

4. Valor estimat del contracte: El que s’estableix a l’apartat D del quadre de característiques del 
plec de clàusules administratives.  
 

5. Pressupost total base de licitació i pressupost de Vila Universitària SL: El que s’estableix 
a l’apartat D del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.  
 

6. Formalització del contracte: 
a) Data d’adjudicació: 22 de gener de 2013 
b) Data de formalització del contracte: 1 de març de 2013 
c) Contractista: Unión Fenosa Comercial SL, amb NIF número B-82207275. 

http://www.vilauniversitaria.com/


d) Import o cànon d’adjudicació:  
o Per als punts de subministrament del Lot 1 (tarifa 3.1), el preu unitari del terme 

variable és de 54,8537 €/MWh (Terme fix, preu del lloguer de l’equip de mesura i 
IVA exclosos). 

o Per als punts de subministrament del Lot 2 (tarifa 3.2), el preu unitari del terme 
variable és de 53,8435 €/MWh (Terme fix, preu del lloguer de l’equip de mesura i 
IVA exclosos). 

o Per als punts de subministrament del Lot 4 (tarifa 3.4), el preu unitari del terme 
variable és de 47,1960 €/MWh (Terme fix, preu del lloguer de l’equip de mesura i 
IVA exclosos). 
 

e) Avantatges de la oferta adjudicatària: S’ha considerat la proposta econòmicament més 
avantatjosa a l’haver presentat el preu més baix. 

 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 19 de març de 2013 
 


