(NOTA DE PREMSA)

Dinou universitats i centres de recerca liciten conjuntament el
subministrament de gas natural
En el grup de compra participen les universitats membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
(CSUC), centres de recerca i parcs científics i, per primer cop, una universitat de fora de Catalunya, la Universidad
Complutense de Madrid. El valor estimat del contracte és de 18,7 M€.

Barcelona, 29 de juny de 2015. L’acord marc que es licita té com a finalitat la selecció de les
empreses que prestaran el subministrament de gas natural per a les 19 institucions que
participen en el grup de compra CSUC. El contracte és per a un any, prorrogable un segon
any. Durant aquest període, el contracte estarà obert a la participació d’altres institucions de
l’àmbit de l’educació superior i la recerca que s’hi vulguin afegir.
Si bé les universitats catalanes ja han realitzat conjuntament licitacions d’electricitat i de gas,
aquesta és la primera vegada que una universitat de fora de Catalunya s’afegeix a la compra
conjunta promoguda per les universitats catalanes fent ús de les eines de racionalització de la
compra pública.
Aquesta licitació és innovadora ja que permet indistintament ofertes tant a preu fix com
indexades a Brent i a tipus de canvi. L’acord marc també facilita la selecció de la data de la
subhasta donant més flexibilitat al grup de compra per adaptar-se a les oportunitats del mercat.
A més de perseguir el benefici econòmic per al grup, aquest acord marc posa èmfasi en la
gestió de l’execució del contracte per facilitar als responsables d’energia de les universitats el
seu seguiment dia a dia.
El grup de compra, integrat pels responsables d’energia de les institucions
participants, ha estat treballant durant sis mesos en els plecs. Els
participants han aportat la seva experiència i propostes per optimitzar la
compra d’energia, valorant diferents models de compra.
Amb aquesta licitació, el grup espera una bona concurrència d’empreses
del sector que permeti aconseguir un alt nivell de servei i un bon preu. El
CSUC farà una sessió informativa pels proveïdors interessats el dijous 16
de juliol. Com s’indica al perfil del contractant, el termini de presentació d’ofertes finalitza el 4
de setembre.
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Qui integra el grup de compra inicial?


Universitat de Barcelona



Consorci Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona



Universitat Autònoma de Barcelona



Centre de Recerca en Agrigenòmica



Universitat Politècnica de Catalunya



Fundació Universitat Autònoma de Barcelona



Universitat Pompeu Fabra



Institut de Ciències Fotòniques



Universitat de Lleida



Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària



Universitat de Girona



Col·legi Major Sant Ramon Penyafort



Universitat Rovira i Virgili



Col·legi Major Sant Jordi



Fundació Universitat Oberta de Catalunya



Parc Científic de Barcelona



Institut Químic de Sarrià-Universitat
Ramon Llull



Vila Universitària UAB Campus



Universidad Complutense de Madrid
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