
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: Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 
b) Adreça d’Internet del perfil del contractant:  www.fundaciouab.cat 

 
2. Objecte:  

a) Tipus: Subministraments. 
b) Descripció: Procediment obert per a la contractació centralitzada de la comercialització per al 

subministrament d’energia elèctrica del grup de compra CSUC-2014. 
c) Lots:  El punt de subministrament del Lot 1 (tarifa 6.1) corresponent a la Fundació Universitat Autònoma 

de Barcelona, que consta establert a l’Annex VII del plec de clàusules administratives particulars que 
regeix la contractació. 

d) CPA (Codi Classificació estadística): 35.14.10 – Serveis de comerç d’energia elèctrica. 
e) CPV (Referència de nomenclatura): 09310000 –5  Electricitat. 
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 del CESCA.  
i) Data de publicació de l’anunci de licitació: 

- DOUE: 11 d’octubre de 2013 
- BOE: 22 d’octubre de 2013 
- DOGC: 18 d’octubre de 2013 
- Perfil del Contractant del CESCA: 8 d’octubre de 2013 
 

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 la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona: 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: 18 de desembre de 2013 
b) Data de formalització del contracte: 16 de gener de 2014 
c) Contractista: Endesa Energía SA, Societat Unipersonal, amb NIF número A-81948077. 
d) Import o cànon d’adjudicació: El preu ofertat (PO) és de 1,80 €/MWh, que inclou el marge de 

comercialització i les despeses derivades dels desviaments. 
e) Avantatges de la oferta adjudicatària: S’ha considerat la proposta més avantatjosa una vegada resolt 

el desempat mitjançant un procediment de sorteig entre els licitadors presentats. 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de febrer de 2014 

http://www.fundaciouab.cat/

