Mesures per apropar la PIME a la compra pública
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INTRODUCCIÓ

Europa 2020, per un creixement intel·ligent, sostenible i
integrador
Les PIMES constitueixen més del 98% de les empreses de la UE
(99,88% a Espanya) i generen més de 87 milions de llocs de treball,
representant el 67% de l’ocupació total. La major part corresponen a
les microempreses de menys de 10 treballadors (92% a Europa de
mitja i 95% a Espanya). No obstant això, les PIMES només gestionen
al voltant del 31-38% de la contractació pública, dada que està molt
per sota del volum de negoci que generen, que és un 52% del total

DECRET LLEI 3/2016

a.- DEUC - https://www.youtube.com/watch?v=X6_GskX8xYE

1.- Declaració responsable

a.1 DEUC no preveu la declaració de la submissió als tribunals
d’empreses estrangeres
a.2 DEUC no preveu el compromís de constituir-se formalment
en UTE

b.- En la pròpia declaració preveure la retenció de preus

2.- No acreditació de solvència (= o < 35.000 €

serveis i subministres / 80.000 obres)

3.- Mesures de gestió eficient en la tramitació
VEC: Serveis i subministraments <100.000 € i obres
<1.000.000 €

Art. 11.5 RD 1098/2001
(mod per RD 773/2015)

STC 237/2015 mesures en la
tramitació no un procediment
obert simplificat

DECRET LLEI 3/2016

3.a) anunci de licitació només al perfil de
contractant
3.b) No exigència de garantia provisional
ni definitiva

VEC= serveis i
subministraments = o < 60.000
€ i obres 0 o < 200.000 €
1) Obres NO permet art 95.1
TRLCSP
2) Retenció de preu ( DiputacióNo en obres)

3.c) preparació de models d’oferta
econòmica i proposicions tècniques

Annex a la nota sobre l'aplicació
de les mesures de gestió
eficient. Gencat. 27/12/16

3.d) obligació d’inscripció al RELI
/ROLECE

Ara opcional – Obres important
.Art 157 Projecte llei contractes obligat

DECRET LLEI 3/2016

3.e) unificar les reunions de la mesa de contractació en un sol acte
Gencat. Nota sobre l'aplicació de les
mesures de gestió eficient. 27/12/16

El sobre 1 i 2 es poden presentar en un
sol sobre.
El sobre 1 i 2 es poden obrir sense
constitució formal de la Mesa.
L’òrgan tècnic valorarà sobre 2 i
informarà a la Mesa amb antelació
suficient.
La Mesa en reunió interna admet i
exclou licitadors; aprova la puntuació. En
acte públic obrirà oferta econòmica i
proposarà adjudicació.
L’acte de la Mesa, l’informe tècnic de
valoració, l’adjudicació i formalització es
publicaran al perfil de contractant.

Diputació de Girona

El sobre 1 i 2 es presentar en dos sobres.
El secretari de la Mesa anunciarà al
perfil de contractant l’obertura dels sobres
1i2.
L’informe de valoració del sobre 2
s’incorporarà a la convocatòria de la Mesa.
La Mesa en reunió interna admet i
exclou licitadors; aprova la puntuació. En
acte públic obrirà oferta econòmica i
proposarà adjudicació.
L’acte de la Mesa, l’informe tècnic de
valoració, l’adjudicació i formalització es
publicaran al perfil de contractant.

TIPOLOGIA CONTRACTE MESE

Europa 2020, per un creixement intel·ligent, sostenible
i integrador
Objectiu triple 20:
20% reducció del consum energètic
20% aportació de les energies renovables al
balanç energètic
20% reducció de les emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle

Directiva 2010/31/UE

1 gener 2019 : nous edificis públics han
de tenir un balanç energètic gairebé nul
(producció respecte consum)

1 gener 2021: condició
obligatòria per a tot tipus
d’edificis

TIPOLOGIA CONTRACTE MESE

L’informe Report on variations of EPC and ESC contracts elaborat en el marc del projecte Streetlight-EPC
defineix dos models bases de contractes de serveis Energètics:

Contracte de Subministrament Energètic (Model 4Ps o Energy Supply Contract)

En aquest model, el servei energètic consisteix en el subministrament eficient
d'energia útil com el calor, el fred, vapor o l’aire comprimit i és contractat i mesurat
d’acord amb els Kilowatts·hora (kWh) que es subministren. El model de negoci
inclou normalment la compra de combustibles i és comparable a contractes de
subministrament de xarxes de calor o de cogeneració.
Model 4ps
P1.- Gestió energètica i venda d’energia tèrmica
P2.- Manteniment preventiu
P3.- Manteniment correctiu i garantia total
P4.- Obres d'adequació ,renovació de les instal·lacions i
incorporació de tecnologies d’energies renovables.

TIPOLOGIA CONTRACTE MESE

Contracte de rendiment energètic (Energy Performance Contracting - EPC)

Els serveis que pot subministrar l’ESE han d’anar sempre vinculats a una millora
de l’eficiència energètica i/o a un estalvi d’energia quantificable, a partir del
qual s’articulen les prestacions del contracte.

Acord de govern Gencat 14 de
febrer de 2017
(els equips i elements aportats pel
contractista per complir amb el servei
d'eficiència energètica no són propietat de
l'Administració i no computen com
endeutament)

1.- Autoritza una durada
màxima de 12 anys als
contractes qualificats de
serveis d'eficiència
energètica en la modalitat
de contractes de rendiment
energètic amb estalvis
garantits
2.- Cal informe preceptiu
de l’ICAEN
3.- ICAEN formarà part de
la Mesa de contractació
amb veu i sense vot.
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