PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTAR EL
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PER A LES INSTAL.LACIONS
D’EMT-PALMA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present plec és definir els requisits tècnics per a contractar el
subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió destinat a les instal·lacions d’EMTPalma.
- Oficines d’atenció al usuari, C/Anselm Clavé, 5 07.002 Palma
- Centre logístic, Ctra. Coll d’en Rabassa a Son Ferriol. Polígon San Mateo
En aquest document s’estableixen les condicions que han de complir les ofertes tècniques
de les empreses comercialitzadores que vulguin optar al contracte de subministrament
d’energia elèctrica, devent estar incloses en el Llistat de Comercialitzadores d’Energia de
la CNE, previst en l’article 45.5 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Electric.
2. TERMINI D’EXECUCIÓ
El Contracte tindrà una durada d’un any. Una vegada superat aquest període inicial,
aquest contracte es podrà prorrogar durant 1 any mes.

3. IMPORT DE LICITACIÓ
El pressupost màxim de licitació es de 90.000 € (iva exclòs), per a un volum estimat de
750.000 KWH anuals.

4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
3.1. Característiques actuals del subministrament.
L’Annex I recull la relació de punts de subministre
3.2. Consums estimats.
L’Annex I recull la relació de potencies i consums de cada punt.

3.3. Optimització de la factura
L’empresa adjudicatària assessorarà a EMT sobre les potències contractades en cada
període, a fi de minimitzar el cost d’accés a la xarxa, així com d’altres paràmetres amb
incidència en el cost kWh.
De l’energia reactiva, l’adjudicatari se compromet a presentar un pla de compensació
d’energia reactiva, amb l’objecte de minimitzar l’impacte econòmic de la facturació per
energia reactiva.
EMT estimarà les convenients y assumirà la despesa corresponent.

3.4 Equipaments de mesura.
La instal·lació dels equipaments de mesura serà realitzada per l’empresa adjudicatària al
seu càrrec, sent els equips de la seva propietat. Per tant presentarà oferta dels preus
anuals del lloguer dels equipaments.
El manteniment dels equips de mesura serà a càrrec de l’adjudicatari que també haurà de
realitzar les verificacions sistemàtiques obligatòries dels equips de mesura, tot sense cost
per EMT.

3.5. Garantia i qualitat del subministrament.
L’adjudicatari serà el responsable del subministrament d’acord amb el que regula la Llei
54/1997, del 27 de novembre, del Sector Electric, el RD 1955/2000, del 1 de desembre,
que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i
procediment d’autorització de las instal·lacions d’energia elèctrica y RD 1110/2007, de 24
d’agost, per el que s’aprova el Reglamento Unificat de punts de mesura o qualsevol altra
legislació que substitueixi o complementi.
L’adjudicatari tramitarà davant l’empresa distribuïdora, les reclamacions per qualitat de
subministrament corresponent als punts de consum afectats d’EMT i traslladarà a les
factures els descompte, en cas de que s’apliquen segons normativa vigent.
3.6. Atenció al client.
L’empresa adjudicatària designarà a un gestor per aquest contracte de subministrament
d’energia elèctrica, al que EMT podrà dirigir-se directament per a obtenir una atenció
personalitzada en tot el relatiu a l’execució del contracte, coordinació i assistència.
5. PREU
Les empreses comercialitzadores, presentaran l’oferta econòmica del preu per períodes
del kWh, vàlids per a tot el període de duració del contracte. Els preus seran fixes i
invariables durant el termini de vigència del contracte, excepte si hi ha modificacions o
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canvies en la regulació que afecten als components regulats del preu establerts per
l’Administració.
El preu d’oferta es la suma del preu de la potencia contractada i del preu del consum
d’energia per a cadascun dels tres períodes determinats per la tarifa d’accés definits en la
legislació vigent.
Els preus per a la potencia contractada seran els vigents per a les tarifes d’accés
corresponents a cada període.
Els preus dels consums d’energia inclouran el preu de l’energia i els components regulats.
Els preus unitaris d’oferta per cada període tarifari no inclouran el preu del lloguer dels
equips de mesura, els conceptes relatius a consum de reactiva o excés de potencia o
qualsevol altre dret que cobri el distribuïdor d’acord amb la legislació vigent i que se
facturaran apart.
Els recàrrec per excés de potencia demandada i la facturació per energia reactiva, seran
pagats per EMT, i seran els que resulten de l’aplicació de la legislació reguladora vigent
en cada moment.
No s’admetrà ningun tipus de recàrrec damunt el preu per desviament en el volum de
consum anual.
6. CONDICIONS DE PRESTACIO DEL SUBMINISTRAMENT
6.1. Lectura i facturació
L’empresa adjudicatària realitzarà, sense càrrec addicional, la lectura i validació dels
registres horaris de consum i el seu tractament.
Les dades per a la facturació mensual s’obtindran d’acord amb les dades acumulades en
el sistema de telemesura dins dels cinc primers dies natural del inici del mes.
L’empesa adjudicatària facilitarà a EMT l’accés a aquestes mesures, habilitar el
programari necessari, es disposarà d’un correu electrònic o s’efectuarà a través d’una
pagina web., de manera que EMT tingui accés a les dades i mesures de facturació
acumulades des de l’inic del contracte.
Les factures es presentaran en suport físic (paper) i suport digital, aquest últim en forma
de base de dades que permeti realitzar un compatibilitat energètica adequada.
Les factures emeses hauran de contenir tota la informació necessària per a la seva
correcta interpretació i de forma explícita:
-

-

Dades del punt de subministrament: número de contracte, adreça, identificació del
equip de mesura, tarifa de peatge aplicada, potències contractades, CUPS i
contracte de peatges subscrit amb el distribuïdor.
Terme de potència desglossat
Penalització per excés de reactiva
Excés de potència
Període facturat
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-

Preu unitari d’energia (per períodes tarifaris)
Consum d’energia del període i import de l’energia subministrada (per períodes
tarifaris)
Import lloguer equipaments de mesura
Import de l’impost sobre l’electricitat
Import corresponent a l’IVA
Valors de registre (energia activa, energia reactiva i demandes màximes)

La facturació es realitzarà mensualment d’acord a les dades recollides pels equipaments
de mesura.
Es traslladaran els descomptes o bonificacions que corresponguin per incompliment en la
qualitat del subministrament, conforme al disposat en aquest plec i a la reglamentació
vigent a cada moment.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Oferta econòmica
En l’oferta econòmica s’especificarà el preu del terme d’energia amb 6 decimals, el preu
anual del lloguer de l’equip de mesura i altres conceptes facturables.
La suma del consum de les dues instal·lacions serà la xifra total a comparar entre les
ofertes presentades.
L’oferta es presentarà completant la taula annexa II.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ
- Preu (100 %):
S’ atorgarà la màxima puntuació a l’oferta de mínim preu.
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ANNEX I: CARACTERÍSTIQUES DELS PUNTS DE SUBMINISTRAMENT.

1. INSTAL.LACIÓ CENTRE LOGÍSTIC, PÀRQUING I TALLERS
CUPS:

ES0031500539057001EM0F

Nº de contracte:

10014354108

Nº de comptador:

88525910

Potència contractada:

125, 125 Y 125 kW

Tarifa de d’accés:

3.0A

Consum anual estimat:

650.000 kWh

Els percentatges estimats del període son els següents:
P1

P2

P3

TOTAL

POTÈNCIA CONTRACTADA kW

125

125

125

375

ENERGIA CONSUMIDA %

17%

43%

40%

100%

2. INSTAL.LACIÓ CENTRE ADMINISTRATIU
CUPS:

ES0031500547499001PQ0F

Nº de contracte:

999366039875

Nº de comptador:

95221299

Potència contractada:

45, 45 Y 45 kW

Tarifa d’accés:

3.0A

Consum anual estimat:

100.000 kWh

Els percentatges estimats del període son els següents:

POTÈNCIA CONTRACTADA kW
ENERGIA CONSUMIDA %%

P1

P2

P3

TOTAL

45

45

45

135

10%

70%

20%

100%
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