RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA
Adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant lloguer sense opció de compra,
de maquinària per als serveis de neteja viària dels municipis de Mont-roig del Camp i de
Cambrils.
Fets:
1. El 17 de juny la Comissió Executiva va aprovar l’inici del procediment de contractació del
subministrament, mitjançant lloguer sense opció de compra, de maquinària per als serveis de neteja
viària dels municipis de Mont-roig del Camp i de Cambrils.
2. L’anunci juntament amb els plecs i la resta de la documentació es va publicar al perfil el dia 28
de juny.
El termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 13 de juliol de 2021.
3. El responsable tècnic, el Sr, Hèctor Sancho, el dia 17 de juny de 2021, va elaborar un informe
de necessitats, amb el següent detall:
“ Informe justificatiu de la necessitat i la idoneïtat de contractar el subministrament, mitjançant
lloguer sense opció de compra, de maquinària per als serveis de neteja viària de Mont-roig
del Camp i Cambrils.
De conformitat amb els articles 28, 63.3 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, s’informa el següent:
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el lloguer de 3 maquines de neteja viària per als servei de Montroig del Camp i Cambrils:
•
•
•

Màquina 1: Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (1a unitat)
Màquina 2: Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (2a unitat)
Màquina 3: Escombradora mecànica d’arrossegament de 5-6 m3 de capacitat.

El lloguer ha d’incloure el transport, assegurança, canvi de pneumàtics, revisions,
manteniment, ITV i reparacions d’avaries (sempre i quan no es deguin al mal ús per part de
Secomsa).
2. Idoneïtat de l’objecte del contracte
La concreció de les condicions d'execució de l'objecte del contracte, la definició del contingut
i les característiques tècniques del material a subministrar, es determinen en el Plec de
prescripcions tècniques que regeix aquesta contractació.
Els licitadors hauran de presentar oferta per al vehicle amb les característiques que figuren
en el Plec de prescripcions tècniques.
3. Necessitats que motiven l’objecte del contracte
Les 3 màquines a llogar han de cobrir les següents necessitats:
•

Substitució de 2 escombradores de reserva provinents del contracte de serveis 20052017 de Cambrils, que actualment es fan servir als serveis de reforç per temporada alta
del municipi, les quals han exhaurit la seva vida útil i pateixen avaries tot sovint, impedint
acabar les rutes.
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•

•

Substitució de 2 escombradores del contracte de serveis de Mont-roig del Camp (2008)
les quals han exhaurit la seva vida útil i pateixen avaries tot sovint, impedint acabar les
rutes. A més a més l’elevat cost de les reparacions que requereixen aquestes màquines
no compensa amb l’ús que els hi resta (nou conveni en negociació).
Reforç addicional de la neteja viària durant la temporada alta a Mont-roig del Camp.

Donat que les necessitats a cobrir és donen en un període de temps curt (temporada alta) i
variable es considera que el lloguer és més avantatjós que l’adquisició mitjançant compra o
rènting.
4. Preu del contracte/pressupost base de licitació
•
•
•

LOT 1: lloguer d’1 màquina escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de
capacitat (Cambrils) durant 2 mesos: 10.000 € més el 21% d’IVA
LOT 2: Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (Mont-roig
del Camp): durant 2 mesos: 10.000 € més el 21% d’IVA
LOT 3: Escombradora mecànica d’arrossegament de 5-6 m3 de capacitat (Montroig del Camp/Cambrils): durant 2 mesos 10.000 € més el 21% d’IVA

El pressupost total de licitació, s’estableix en 30.000,00 euros més el 21% d’IVA, fent un total
de 36.300,00 euros.
El pressupost de licitació inclou les característiques mínimes establertes en els Plecs, així
com el benefici industrial i les despeses generals, essent a càrrec de l’empresa contractista
adjudicatària totes les càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin correspondre, i
especialment les despeses, taxes, arbitris i impostos derivats del contracte i de la seva
execució, així com les despeses de transport i d’assegurança fins al lloc de lliurament.
5. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte inclou el pressupost per les possibles pròrrogues i
modificacions, si escau. En aquesta licitació es contempla 1 pròrroga:
Per tant, el valor estimat del contracte és de 60.000,00 euros.
6. Aplicació pressupostària
El càrrec de la despesa s’aplicarà al pressupost de la societat per a l’any 2021.
7. Termini de lliurament del subministrament
El termini màxim de lliurament s’estableix en 5 dies laborals a comptar des de l’endemà de
la signatura d’acceptació de la resolució d’adjudicació.
8. Elecció del procediment de licitació
La tramitació es realitzarà de forma ordinària, mitjançant procediment obert simplificat
sumari, no subjecte a regulació harmonitzada.
S’atorgarà un termini que no podrà ser inferior a 10 dies naturals per a la presentació
d’ofertes, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Perfil del Contractant.
9. Selecció d’empreses. Concreció dels requisits de solvència
Les persones físiques o jurídiques hauran de disposar de la capacitat i solvència necessària
que figuren en el Plec de clàusules administratives particulars, així mateix, no s’hauran de
trobar en cap supòsit de prohibició de contractar amb el sector públic.
Així mateix hauran d’estar inscrites en el RELI o ROLECE.
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10. Subcontractació
No es permet la subcontractació
11. Selecció d’ofertes: criteris de valoració (clàusula 14a del PCAP)
En base al que disposa l’art 145 LCSP es tindran en compte els següents criteris relacionats
amb l’objecte del contracte.
11.1

Criteris avaluables de forma automàtica

a) Oferta econòmica (de 0 a 10 punts)
Es donarà puntuació proporcional a la baixa, obtenint la màxima puntuació l’oferta
d’import més baix. La resta d’ofertes es puntuaran segons la següent fórmula:
• Puntuació de l’oferta= 10 x (preu més baix / preu de l’oferta que es puntua)
b)

Antiguitat del vehicle (de 0 a 10 punts)
Es valorarà amb 10 punts l’oferta que representi la menor antiguitat del vehicle, que es
calcularà en dies naturals des de la data de matriculació fins a la data de valoració. La
resta d’ofertes es puntuaran segons la següent fórmula:
•

Puntuació de l’oferta= 10 x (menor antiguitat / antiguitat de l’oferta que es puntua)

c) Tercer raspall en braç (de 0 a 1 punts)
Es valorarà amb 1 punt si el vehicle incorpora un tercer raspall d’escombrada en braç
articulat frontal. El valor estimat del tercer raspall d’aquest tipus és de 5.000,00 euros.
11.2 Criteris avaluables subjectes a judici de valor.
No hi han criteris avaluables subjectes judici de valor.
Hèctor Sancho Conde
Tècnic de Serveis Comarcals Mediambientals SA.
Botarell, 17 de juny de 2021”
3. El valor estimat del contracte es de 60.000 euros, incloent la possible pròrroga per dos mesos
més.
4. El càrrec de la despesa s’aplicarà al pressupost de despeses de les societats per a l’any 2021.
5. El termini màxim de lliurament s’estableix en 5 dies laborals a comptar des de l’endemà de la
signatura d’acceptació de la resolució d’adjudicació
La vigència del contracte és de dos mesos prorrogable per a 2 mesos.
6. La tramitació es realitzarà de forma ordinària, mitjançant procediment obert simplificat sumari,
no subjecte a regulació harmonitzada.
7. Respecte als requisits de solvència solament podran contractar amb SECOMSA les persones
naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin
culpables en una prohibició de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i
tècnica o professional conforme als articles 65, 71 i 72 de la LCSP.
Els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera es basarà en allò establert en l’
article 87 LCSP. Els mitjans d’acreditació de la solvència tècnica i professional es basarà en allò
establert en l’article 90 LCSP.
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8. Com a criteris d’adjudicació, es tindran en compte criteris avaluables de forma automàtica, tal
i com indica l’informe de necessitats, la ponderació dels quals és la següent:
Oferta econòmica (de 0 a 10 punts): ponderació 47,62 %
Antiguitat del vehicle (de 0 a 10 punts): ponderació 47,62 %
Tercer raspall en braç (de 0 a 1 punts): ponderació 4,76 %
9. El responsable tècnic, el Sr, Hèctor Sancho, el dia 27 de juliol de 2021, va elaborar l’nforme
de valoració de les ofertes en funció dels plecs de condicions. L’informe presenta el següent
contingut:
“INFORME PER PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
En relació a la licitació del contracte de subministrament, mitjançant lloguer sense opció de
compra, de maquinària per als Serveis de neteja viària dels municipis de Mont-roig del Camp
i de Cambrils, (CO 13/2021), el tècnic de SECOMSA pot informar que:
1) L’objecte del contracte és el lloguer de 3 maquines de neteja viària per als servei de
Mont-roig del Camp i Cambrils:
• LOT 1: lloguer d’1 màquina escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat
(Cambrils) durant 2 mesos: 10.000 € més el 21% d’IVA
• LOT 2: Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (Mont-roig del
Camp): durant 2 mesos: 10.000 € més el 21% d’IVA
• LOT 3: Escombradora mecànica d’arrossegament de 5-6 m3 de capacitat (Mont-roig
del Camp/Cambrils): durant 2 mesos 10.000 € més el 21% d’IVA
2) Les ofertes rebudes per a cadascun dels lots són les següents:

Lot/empresa

Envirorent
XXI, SL

Talleres Rubio
Truck, SL

LOT 1

Dulecentre,
SA

x

LOT 2

x

x

LOT 3

x

3) D’acord amb la documentació tècnica lliurada pels licitadors es determina que totes les
ofertes compleixen amb les característiques mínimes requerides.
4) La puntuació obtinguda per cadascuna de les ofertes d’acord amb els criteris valorables
de forma automàtica és la següent:
• LOT 1 - lloguer d’1 màquina escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat
(Cambrils) durant 2 mesos:
Millor oferta econòmica (màxim 10 punts)
OFERTA
Talleres Rubio Truck, SL

PREU (2
mesos)

€/mes
4.950,00

9.900,00

PUNTS
10,00

Antiguitat del vehicle (màxim 10 punts)
OFERTA
Talleres Rubio Truck, SL
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Tercer raspall en braç (màxim 1 punts)
OFERTA

3r RASPALL(SI/NO)

Talleres Rubio Truck, SL

PUNTS

NO

0,00

Puntuació total Lot 1
OFERTA

PUNTS

Talleres Rubio Truck, SL

20,00

• LOT 2: Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (Mont-roig del
Camp): durant 2 mesos:
Millor oferta econòmica (màxim 10 punts)
OFERTA

€/mes

Envirorent XXI, SL
Talleres Rubio Truck,
SL

PREU (2
mesos)

PUNTS

2.450,00

4.900,00

10,00

4.950,00

9.900,00

4,95

Antiguitat del vehicle (màxim 10 punts)
OFERTA

DIES

Envirorent XXI, SL
Talleres Rubio Truck,
SL

3.929

10,00

4.171

9,42

Tercer raspall en braç (màxim 1 punts)
3r RASPALL
OFERTA
(SI/NO)
Envirorent XXI, SL
Talleres Rubio Truck,
SL

PUNTS

PUNTS

NO

0,00

NO

0,00

Puntuació total Lot 2
OFERTA

PUNTS

Envirorent XXI, SL
Talleres Rubio Truck,
SL

20,00
14,37

• LOT 3: Escombradora mecànica d’arrossegament de 5-6 m3 de capacitat (Mont-roig
del Camp/Cambrils):
Millor oferta econòmica (màxim 10 punts)
OFERTA
Dulecentre, SA

€/mes
4.105,00

PREU (2
mesos)

PUNTS

8.210,00

10,00

Antiguitat del vehicle (màxim 10 punts)
OFERTA
Dulecentre, SA
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4.380
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Tercer raspall en braç (màxim 1 punts)
3r RASPALL
OFERTA
(SI/NO)
Dulecentre, SA

PUNTS

SI

1,00

Puntuació total Lot 3
OFERTA
Dulecentre, SA

PUNTS
21,00

D’acord amb l’abast exposat, es proposa l’adjudicació del contracte de subministrament dels
diferents lots a les següents empreses:
• LOT 1 - lloguer d’1 màquina escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat
(Cambrils) durant 2 mesos: TALLERES RUBIO TRUCK, SL (B97284673) per un import de
4.950,00 €/mes + IVA (9.900,00 € + IVA els 2 mesos)
• LOT 2 - Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (Mont-roig del
Camp): durant 2 mesos: ENVIRORENT XXI, SL (B25591090) per un import de 2.450,00
€/mes + IVA (4.900,00 € + IVA els 2 mesos)
• LOT 3 - Escombradora mecànica d’arrossegament de 5-6 m3 de capacitat (Mont-roig
del Camp/Cambrils): ENVIRORENT XXI, SL (A64894736) per un import de 4.105,00 €/mes
+ IVA (8.210,00 € + IVA els 2 mesos)

Hèctor Sancho Conde
Tècnic de SECOMSA
Botarell, 27 de juliol de 2021.”
Fonaments de dret:

1. Normativa de contractes del sector públic en allò que resulti d’aplicació als poders
adjudicadors (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant LCSP); el al Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques (RGLCAP).

2. Real decret legislatiu 1/2010, que aprova el text refós de la Llei de societats de capital.
3. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
4. Supletòriament, la resta de la normativa de caràcter privat que sigui d’aplicació.
5. La competència per a l’adopció del present acord és de la Gerència de la societat Secomsa,
atesa la delegació formulada mitjançant l’acord d’aprovació de la licitació de la Comissió
Executiva de data 17 de juny d’enguany, motivada per la urgència de l’expedient, havent de
sotmetre la resolució a la ratificació de l’òrgan competent en el transcurs de la propera reunió
que es convoqui.
En conseqüència, RESOLC:
1. APROVAR l’adjudicació de la contractació del subministrament, mitjançant lloguer sense opció
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de compra, de maquinària per als serveis de neteja viària dels municipis de Mont-roig del Camp
i de Cambrils, segons la proposta de l’informe tècnic:
•
•
•

LOT 1 - lloguer d’1 màquina escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de
capacitat (Cambrils) durant 2 mesos: TALLERES RUBIO TRUCK, SL (B97284673)
per un import de 4.950,00 €/mes + IVA (9.900,00 € + IVA els 2 mesos)
LOT 2 - Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (Mont-roig del
Camp): durant 2 mesos: ENVIRORENT XXI, SL (B25591090) per un import de
2.450,00 €/mes + IVA (4.900,00 € + IVA els 2 mesos)
LOT 3 - Escombradora mecànica d’arrossegament de 5-6 m3 de capacitat (Montroig del Camp/Cambrils): ENVIRORENT XXI, SL (A64894736) per un import de
4.105,00 €/mes + IVA (8.210,00 € + IVA els 2 mesos)

2. APROVAR la despesa derivada d’aquest contracte amb càrrec als recursos de la societat per a
cada exercici.
3. PUBLICAR l’anunci l’acord al perfil d’acord amb els articles 135 i 136 LCSP.
4. NOTIFICAR aquest acord a les empreses participants i adjudicatàries d’acord amb els articles
150 i 151 LCSP i publicar l’adjudicació al perfil del contractant.

6. FORMALITZAR el contracte mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució
d’adjudicació, per a cada lot, segons estableix el procediment obert simplificat sumari. Així com,
PUBLICAR la formalització al perfil d’acord amb l’art 154.6 LCSP.

7. RATIFICAR la resolució en la propera Comissió Executiva que es convoqui.
El gerent

Sergi Ciurana Nicolau
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