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1. OBJECTE I DESTINATARIS DEL CONTRACTE
El present Procediment de selecció i Plec de Condicions té per objecte regular les condicions
tècniques i administratives de la prestació del servei de subministrament de gas natural per els
punts de subministrament de COMERCIAL DE LA FORJA, S.A., en endavant denominada
Comforsa, complint amb las disposicions reguladores estatals i autonòmiques existents sobre
els mercats energètics. La contractació derivada té com a destinatari els centres que es
relacionen en la taula següent:
FACTO
RIA

TITULAR
COMFORSA
COMFORSA
COMFORSA
COMFORSA
COMFORSA

C2
C3
C4
C7
C8

DIRECCIÓN
Crt. Nacional, 17530 - CAMPDEVANOL
Crt Barcelona, s/n, 17530 - RIPOLL
Crt. Gombrèn, 17530 - CAMPDEVANOL
C/. Puigmal, 16, 17530 - CAMPDEVANOL
C/. Puigmal, 16, 17530 - CAMPDEVANOL

CUPS
ES0217901000012526VV
ES0217901000002793PJ
ES0230901000024198EJ
ES0230010000453728RT
ES0230901000024184KE

TARI
FA
3.4
2.3
3.4
3.4
3.4

Els punts de subministrament i el volum de consum d’aquest contracte són els relacionats en
l’Annex I, on es mostra la relació de subministraments i las característiques de cadascun.

2. PROCEDIMENT
El present procediment consta de 5 fases successives:
1.
2.
3.
4.
5.

Publicació de l’anunci de licitació.
Període de presentació de les Ofertes.
Valoració de les ofertes presentades d’acord amb els criteris de ponderació.
Proposta d’empresa seleccionada.
Formalització del contracte.

Les empreses comercialitzadores interessades presentaran la seva millor oferta mitjançant
proposta en suport informàtic. Les propostes, es presentaran en el termini de 10 dies naturals
(en qualsevol cas abans de les 23:59h del dia 10 de desembre de 2020 a través de l’apartat
especialment habilitat a la pàgina web de Comforsa http://www.comforsa.com/formularicontractacio/. D’acord amb l’article 7.3 de les Instruccions de Contractació de Comforsa, el
termini de presentació d’ofertes s’entén suficient per a la preparació de les proposicions per
part dels licitadors, complint, a la vegada, els objectius de necessitat i oportunitat de Comforsa
per a l’adjudicació del contracte.
Amb l’objectiu de preservar la confidencialitat de les ofertes fins el moment de la seva obertura
simultània, les empreses participants presentaran les seves ofertes electròniques en format pdf
protegit, tot afegint una contrasenya a l’arxiu.
L’obertura de les ofertes tindrà lloc a les 12.00 del dia laborable immediatament posterior al dia
de finalització del termini de presentació de les mateixes.
A tal efecte, les empreses que hagin concorregut en el procediment enviaran al correu electrònic
contractacio@comforsa.com, entre les 08.00 hores i les 10.00 hores del dia d’obertura de les
ofertes, la contrasenya de l’arxiu pdf per al desbloqueig dels documents protegits que
conformen la seva proposició.
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En el moment d’obertura de les proposicions, a les 12.00 hores, Comforsa utilitzarà la
contrasenya facilitada per a accedir al contingut del document d’oferta i així procedir a la seva
valoració.
Finalitzat el procés d’obertura de les ofertes, es procedirà a ordenar-les d’acord amb els criteris
de valoració. La selecció de la empresa comercialitzadora es realitzarà escollint l’oferta que
obtingui una millor relació qualitat preu, entre las presentades i es realitzarà atenent als criteris
que consten en el present document de selecció.
En aquest procés es determinarà la millor oferta, la qual serà proposada per a la formalització
del corresponent contracte. La comercialitzadora que resulti seleccionada tindrà l’obligació de
aplicar els preus, criteris i condicions presentades en la seva oferta durant la totalitat del període
contractat.
El fet de participar en el present procediment de selecció implica l’acceptació expressa de les
seves condicions. Per a facilitar la participació i informació, resoldre qualsevol dubte o
discrepància relacionada amb el contingut, caldrà manifestar-les amb anterioritat a la
presentació de las ofertes mitjançant correu electrònic adreçat a contractacio@comforsa.com,
en un termini màxim de 5 dies anteriors a la finalització del termini per a presentar ofertes.

3. PERÍODE DE VIGENCIA DEL CONTRACTE
L’ inici del contracte derivat del present Procediment i Plec de Condicions serà el dia 1 de gener
de 2021 i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2022 prorrogable per un any més, per acord
mutu d’ambdues parts abans de 2 mesos a la finalització del contracte mitjançant addenda al
mateix.

4. REQUISITS I CONDICIONS PER A PARTICIPAR
El present procediment està obert a totes las empreses, espanyoles o estrangeres,
reconegudes com a comercialitzadores de gas natural, que tinguin plena capacitat d’obrar i
compleixin amb les condicions i criteris de solvència tècnica i econòmics establerts en aquest
procediment.
A l’efecte, junt amb l’oferta caldrà aportar copia dels Comptes Anuals dipositats en el Registre
Mercantil, així com una Memòria de les activitats dels darrers dos anys (Criteri C7).
La documentació complerta de l’oferta haurà de ser entregada preferiblement a través del
formulari
de
l’apartat
de
Contractació
de
la
Web
de
Comforsa
http://www.comforsa.com/formulari-contractacio/ o bé enviada a l’adreça de correu:
contractacio@comforsa.com.

5. ABAST I DEFINICIÓ DE LES OFERTES
El contracte de subministrament es basarà en la modalitat de preu referenciat al Mibgas
(Mercat Ibèric del Gas), i les propostes presentades hauran de respondre a cadascun dels
criteris a valorar. Es presentarà oferta pel Terme Fix i pel Terme Variable
5.1. TERME FIX
Es presentarà oferta pel terme fix (Criteri 1) on
• El Preu per Terme fix i per tarifa, és el resultant de la suma dels conceptes i els costos
regulats del peatge d’accés, i aplicant, segons la tarifa, la corresponent Qd contractada
(Cabal diari)
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5.2. INDEXAT MIBGAS
La fórmula de càlcul del preu final de la energia consumida a facturar serà la següent o
equivalent:
Preu final €/MWh = Index Mibgas + Coeficient MK

Components del preu:
Index Mibgas: Preu publicat en la www.mibgas.es. Sent MIBGAS la mitjana aritmètica del preu
de subhasta diari publicat per el mercat ibèric del gas MIBGAS a la seva web per el producte
diari negociat el mateix dia de la entrega.
Coeficient MK: Factor que inclou tots els altres conceptes del preu: peatges regulats del terme
variable, marges o costos de gestió de la comercialitzadora, finançament i altres...
Es presentarà oferta per el Coeficient, (Criteri C2).

5.3.
POSSIBLES TANCAMENTS O COBERTURES A FUTUR
Des de la firma del contracte i durant la vigència d’aquest, Comforsa tindrà la possibilitat de
realitzar tancaments, mitjançant cobertures segons la cotització del mercat de futurs Mibgas,
per a qualsevol producte existent comprès en el període contractual. Aquest canvi de modalitat
de preu no es considerarà rescissió de contracte.
Per a sol·licitar una cobertura de tancament Comforsa establirà, un període de cobertura d’un
producte per un percentatge o volum de consum
La fórmula de càlcul del preu final de la energia a facturar serà la següent o equivalent:
Preu final MWh = Index Mibgas futur + CoeficientMK + CO

Components del preu:
- Index Mibgas futur: Preu de cobertura proporcionat per el subministrador, prenent com a
referencia el mercat de futurs de Mibgas determinat.
- CO: Cost operacional de l’operació. Serà el valor que es formuli en la oferta a presentar
- La resta de conceptes corresponen als definits anteriorment.
Els respectius contractes tindran les següents característiques de Tancament de Preus
Referenciats a Mibgas:
• Comforsa podrà fixar el preu del consum de tots els subministraments contractats amb
l’adjudicatària en base a els futurs Mibgas pel període del contracte.
• Comforsa podrà sol·licitar tancaments de preu per a els subministraments agrupats, el
repartiment dels tancaments serà proporcional al consum previst de cadascun dels
punts de subministrament de forma que, en un període de entrega, a cada punt de
Subministrament es liquidarà el mateix % o volum tancat en mibgas al preu de
tancament i el mateix % o volum a Mibgas a preu de mercat.
• Podrà fer tancaments corresponen als productes cotitzats fins a vuit el nombre màxim
de tancaments durant el contracte. No obstant, aquesta quantitat pot ser ampliada a
criteri de la proposta.
• Els tancaments que afecten a un determinat període hauran de realitzar-se amb una
antelació mínima de 10 dies respecte a la data de començament de l’esmentat període.
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•
•
•

La comercialitzadora adjudicatària facilitarà a Comforsa el model de petició i
procediment per els tancaments a futur.
Per a cadascun dels tancaments es podrà sumar un Cost Operacional de gestió.
L’operació de cobertura es considerarà realitzada sempre que la liquiditat del mercat
permeti materialitzar aquesta operació.

Es presentarà oferta per el CO - Cost Operacional de tancaments a futurs. (Criteri C3)
5.4. Les ofertes NO inclouran:
- Lloguer dels equips de mesura. Els preus aplicables per a cada tipus de punt de
subministrament està determinat per l’empresa distribuïdora.
- L’Impost especial sobre Hidrocarburs ni l’ Impost de valor Afegit (IVA). Així mateix, tampoc
el IEH ni l’IVA seran considerats com a part de l’oferta perquè són factors comuns a totes
les empreses.
- Els excessos de la QD es facturaran segons la legislació vigent.

6. REVISIÓ DE PREUS
No s’admetrà la revisió dels preus oferts durant el contracte, excepte las modificacions en les
tarifes d’accés i altres conceptes regulats aliens al comercialitzador, establert per la pròpia
Administració Pública durant el transcurs del contracte prenent-se com a referencia reguladora
el dia anterior a la data de la publicació del Plec.

7. CONSUM NEGOCIAT DEL PROCEDIMIENT
El consum estimat del procediment s’ha calculat en base a els consums de l’any 2019; aquest
valor té caràcter orientatiu i no vinculant:
Punts de Subministrament
5

Consum anual (MWh)
10.633

No es determinarà compromís de consum anual.
Si escau, s’establirà un Consum de referencia, a consumir durant cada període de
subministrament, que servirà de referencia en cada una de les operacions de compra a futur
que Comforsa vulgui portar a terme.
Al mateix temps, en la proposta es concretaran els períodes de referència i les bandes de
tolerància sense que això suposi d’entrada una Liquidació per Compromís de Consum. (Criteri
C5)

8. ASPECTE ECONÒMIC A VALORAR.
Els aspectes a valorar en el procediment de selecció per a aquesta adquisició agregada seran:
• El preu del terme fix
• El coeficient MK del preu de l’energia del Gas
• El cost operacional dels tancaments a futurs, si escau.

9. CRITERIS DE SELECCIÓ
Caldrà presentar oferta i/o proposició per a cadascun dels aspectes a valorar en el procediment
del concurs, els quals seran:
- C1 - El preu del Terme fix
- C2 - El coeficient MK del preu de l’energia del Gas
- C3 - El cost operacional de les operacions de tancament a futurs
6
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-

C4 - Forma i termini de pagament.
C5 - Flexibilització del Consum de Referència tant per a el subministrament com per a les
referencies de compra a futurs, si escau.
C6 – Seguiment, acompanyament i assessorament durant la vigència del contracte
C7 - Capacitat i Solvència econòmica de l’empresa comercialitzadora
C8 - Altres avantatges competitives o serveis energètics que proposin l’empresa

En l’annex s’expliciten las ponderacions dels criteris.

10. ADJUDICACIÓ I FORMALIZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
Comforsa acordarà la contractació dels subministraments amb l’empresa que millor puntuació
rebi, un cop ponderats tots els criteris d’adjudicació fixats en la present licitació. L’empresa
seleccionada rebrà la corresponent notificació d’adjudicació amb la finalitat de procedir amb
la formalització del contracte. Així mateix, Comforsa notificarà la resolució del procediment a
la resta d’empreses participats a efectes del seu coneixement.
També podrà declarar-se desert el procediment, motivant les raons d’interès general que
aconsellen tal declaració, i que hauran de ser coherents amb els criteris de valoració d’aquest
plec.
Tota vegada finalitzat el procediment, el seleccionat haurà de formalitzar el contracte en
document administratiu entre la comercialitzadora adjudicatària i Comforsa.
L’adjudicatària del servei haurà de formalitzar els contractes i subministrar l’energia durant la
vigència del contracte, tenint en compte la legislació vigent i la assumpció de les clàusules
íntegres incorporades en els plecs presents com a part vinculant del contracte.

11. MIGRACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS
El canvi de subministrament entre comercialitzadores comportarà un període temporal de
migració per a poder executar el traspàs del subministrament de la companyia sortint a
l’entrant, que serà com a màxim 1 període de lectura dels equips de mesura de consum que
realitza l’empresa distribuïdora.
La comercialitzadora adjudicatària del lot realitzarà les gestions davant la distribuïdora i altres
comercialitzadores per a procedir a la modificació i cancel·lació dels contractes d’energia
vigents fins el moment de la firma del nou contracte.

12. SEGUIMENT DEL CONTRACTE
La comercialitzadora que resulti adjudicatària, en els cinc dies següents a la notificació de la
selecció, comunicarà a la persona o persones que les representaran a tots els efectes per a les
qüestions derivades de l’execució i seguiment del contracte.
En la proposta es proposaran les actuacions de seguiment que es portaran a terme, així com
els sistemes de comunicació. (Criteri C6)

13. OBLIGACIONS LABORALS I SOCIALS.
L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, responent davant de Comforsa de
qualsevol perjudici que per incompliment d’aquestes disposicions es poguessin ocasionar a
aquesta o a tercers.
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L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per l’adjudicatari no
implicarà cap responsabilitat per a Comforsa i podrà ser causa d’extinció dels contractes de
subministrament, segons allò establert en aquest plec i la reclamació dels dany i perjudicis
ocasionats.

14. FORMA DE PAGAMENT
Les factures es pagaran mitjançant transferència bancaria als 30 dies a partir de la data de
emissió de la mateixa, i amb pagament el dia 20. (Criteri 4)

15. OBLIGACIONS A CUMPLIR PER L’ADJUDICATARI
L’empresa comercialitzadora que resulti adjudicatària en el present procediment es
compromet a respectar i a incloure en els respectius contractes els següents serveis i
obligacions:
15.1. Tramesa d’arxius electrònics de facturació
L’empresa adjudicatària enviarà mensualment un arxiu en format .xls, o anàleg (a escollir per
l’adjudicatari) incloent totes las factures emeses el mes anterior a Comforsa amb els camps
descrits a la factura.
15.2. Facturació
La facturació de l’energia consumida mensualment es realitzarà d’acord amb les dades
registrades en els equips de mesura instal·lats amb aquesta finalitat. L’empresa adjudicatària
emetrà mensualment dintre dels primers quinze dies naturals de cada mes una única factura
per a cada punt de subministrament corresponent al 100% del consum produït en el mes
natural, evitant en la mesura del possible lectures estimades.
A la facturació es traslladarà, de forma transparent, qualsevol canvi que es produeixi en relació
a els components regulats.
Les factures hauran de tenir les dades necessàries per el seu anàlisi i gestió amb la finalitat de
poder controlar els consums i possibles desviacions. Qualsevol anomalia detectada a les
mateixes serà motiu de devolució. En particular, la comercialitzadora adjudicatària complirà
las següents condicions en relació a la facturació de consums:
•
•

•
▪

S’evitarà en el possible lectures estimades. Qualsevol anomalia en la capacitat per obtenir
els consums de energia serà comunicada per a que de mutu acord es determini la energia
consumida.
L’adjudicatària haurà de fer constar a les factures el preu mensual pel lloguer de l’equip de
mesura i elements auxiliars necessaris per a la comunicació telemàtica a l’equip, si aquests
no fossin de titularitat. En el cas que l’equip de mesura sigui de propietat del titular del
contracte de subministrament, no es repercutirà cap cost.
El preu de facturació de la tarifa i/o QD contractada serà el regulat segons ordre ministerial.
Les factures emeses hauran de contenir tota la informació necessària per a la correcta
interpretació i de forma explícita:

CONSUM DE GAS
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Tarifa
CUPS
QD contractada (kW)
Consum de energia activa kWh)
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Preu energia (€/kWh) i desglossament segons formula
Costos del Terme fix
Recàrrecs per excés de QD
Import corresponent al lloguer de l’equip de mesura
Import corresponent a l’impost d’hidrocarburs
Import corresponent al IVA o IGIC en el seu cas

15.3.
Seguiment online de la facturació de la energia consumida
Totes les factures emeses hauran d’estar disponibles en el portal d’Internet designat per
l’empresa comercialitzadora. Independentment de la disponibilitat de las factures a Internet,
las factures legals hauran enviar-se al titular, seguint el procediment administratiu establert.
15.4.
Designació de un gestor personal i acompanyament
Serà requisit indispensable per a la comercialitzadora adjudicatària designar un gestor
personalitzat i equip professional amb solvència tècnica i experiència. (Criteri C6). Es remetrà
una descripció de l’atenció personalitzada.
Suport i gestió davant de qualsevol incidència en el subministrament de gas natural.

16. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s’extingirà per algun dels següents casos:
• Per incompliment del contracte
• Per resolució del contracte:
• La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista.
• La falta de veracitat en el contingut de qualsevol document o declaració aportada en el
procés de licitació del contracte.
• Incompliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i higiene en el treball
• Incompliment de les obligacions a complir per part de l’adjudicatari derivades del
present Plec
Firmat:

Reca Vidiella i Roca
Director General
Comercial de la Forja, SAU

Josep Puig i Castelló
Director Executiu
Comercial de la Forja, SAU

Campdevànol, 20 de novembre de 2020
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gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

TOTAL
10.633.186

310.201
263.029
123.027
199.312
195.465
133.190
190.957
19.944
167.058
175.500
237.258
253.015
2.267.956

C2
Nau
Carretera N-152,
Adreça suministre
Campdevanol
Població
ES0217901000012526VV
CUPS
3.4
Tarifa d´accés

526.944
467.070
604.895
463.187
542.866
515.246
520.079
183.609
492.777
423.651
543.570
419.310
5.703.204

C3
Carretera Ribes,
Ripoll
ES0217901000002793PJ
2.3 Qd 21.500
CONSUMS kWh 2019
332.059
291.716
188.517
121.459
5.514
0
0
0
0
11.667
158.508
207.629
1.317.069

C4
Crt. Gombren 8,
Campdevànol
ES0230901000024198EJ
3.4

TITULAR COMFORSA

158.248
84.754
46.419
43.975
18.964
12.099
8.086
5.600
10.418
23.665
78.854
37.623
528.705

C7
Carrer Puigmal 2
Campdevànol
ES0230010000453728RT
3.4

156.158
155.022
87.974
72.985
52.314
19.667
5.285
1.172
6.460
32.484
103.408
123.323
816.252

C8
Carrer Puigmal 2
Campdevànol
ES0230901000024184KE
3.4

ANNEX I – RELACIÓ DE PUNTS DE SUBMINISTRAMENT

Consums 2019 kWh
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ANNEX II – PONDERACIONS DELS CRITERIS DE SELECCIÓ.
Els criteris es divideixen en tres blocs:
Bloc 1 Econòmic
- C1 - El Terme fix segons tarifa contractada
- C2 - El coeficient MK component del preu de l’energia del terme variable
- C3 - El cost operacional de las operacions de tancament a futurs
Bloc 2 Qualitatius
- C4 - Forma i termini de pagament.
- C5 - Flexibilització del Consum de Referencia tant per a el subministrament com per a les
referencies de compra a futurs
- C6 – Seguiment, acompanyament i assessorament durant la vigència del contracte
- C7 - Capacitat i Solvència econòmica de la empresa comercialitzadora
Bloc 3 Millores
- C8 - Altres avantatges competitives o serveis energètics que proposi la empresa que oferta.
Amb la següent puntuació:
Bloc
1
2
3

Puntuació màxima
50
40
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Per a la puntuació del Bloc 1.
Es prenen com a referencies: el consum del any 2019 i una estimació del 50% del consum anual
en tancaments a futur. Aquestes dades s’utilitzen únicament per el càlcul de la puntuació i en
cap cas és un compromís.
S’assignarà la màxima puntuació a la oferta més econòmica, puntuant-se les altres mitjançant
la següent formula:
P= (Ofmax/Ofi) x 50, on Ofmax, es la oferta més baixa i Ofi, es la oferta que es valora.
Per a la puntuació del Bloc 2:
C4 – Forma de pagament. Màxim 10 punts. La reducció del termini de pagament, segons la
clàusula 14, per a cada tram de 7 dies suposa la disminució de 4 punts. La ampliació del termini,
2 punts per cada 15 dies.
C5 – Flexibilització de consums. 10 punts. Sense compromís mínim 10 punt. Entre el 75% i el
125%, 6 punts. Superiors al 75% i inferior al 125%, 4 punts
C6 – Seguiment i acompanyament. 10 punts, Qualitat tècnica de gestor: titulació, formació
específica, anys de experiència: 4 punts
Qualitat tècnica de l’equip. Nombre d’experts amb qualitat tècnica: 3 punts
Seguiment del contracte. Informació facilitada, sistemes de comunicació, reunions o sessions
de seguiment: 3 punts
C7 – Capacitat i Solvència: 10 punts. Anys de experiència, Volum de negoci, volum de grans
clients.
Per el Bloc 2, caldrà aconseguir puntuació positiva en cadascun dels criteris i obtenir una
puntuació mínima de 25 punts en el bloc.
L’exigència de garanties per valor d’una facturació mensual penalitzarà 5 punts, superiors 10
punts.
Per a la puntuació del Bloc 3.
C8 – Altres avantatges competitives. 10 punts. Es valoraran altres serveis energètics no
contemplats en els criteris
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