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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A FORMALITZAR UN ACORD MARC
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA, GRUES,
CAMIONS AMB I SENSE CONDUCTOR (EXP NÚM C 12/2018.1)

CLÀUSULA 1. OBJECTE
1.1 El present plec es redacta com a complement del Plec de clàusules
administratives particulars d’aquest mateixa licitació amb l’objectiu establir les
condicions tècniques.
1.2 L’objectiu del present Plec de prescripcions tècniques el constitueix la formalització
d’un acord marc, amb diversos empresaris, per a la prestació del servei de lloguer
lloguer de tot tipus de maquinària, grues i camions amb conductor i sense conductor per
la Planta Mecànic Biològica, segons les comandes que pugui requerir l’empresa
SECOMSA GESTIÓ, basades en les necessitats reals del servei, per tal de garantir el
correcte funcionament de la Planta
1.3 El contractista ha d’incloure en la seva oferta, tant per la prestació del servei del
lloguer de maquinària d’utilització menys habitual, grues i camions amb conductor i
sense conductor, les assegurances obligatòries segons el RD 1507/2008 de 12
setembre, en relació amb l’assegurança de responsabilitat civil en la circulació de
vehicles de motor, així com les possibles reparacions i manteniment de l’equip que es
llogui a Secomsa Gestió.
Els equips que interessa subministrar, mitjançant la modalitat de lloguer, és el que
s’indica a continuació:
L’objecte del contracte inclou la prestació del servei de lloguer de les màquines menys
habituals per la Planta, diferenciant pels següents lots:
LOT 1: Tot tipus de maquinària industrial, cistelles i carrerots elevadors, pales,
retroexcavadores, maquinària pneumàtica per obres i altres anàlogues.
LOT 2: Grues i camions amb grues
LOT 3: Camions amb i sense conductor.
El preu ha d’incloure l’assegurança obligatòria segons el RD 1507/2008, de 12 de
setembre, en relació amb l’assegurança de responsabilitat civil en la circulació de
vehicles de motor, així com les possibles reparacions i manteniment de l’equip que es
llogui a Secomsa Gestió.
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1.4 Els contractes derivats inclouran les despeses de transport i de recepció en les
dependències de SECOMSA GESTIÓ ubicades a Botarell o bé amb caràcter
excepcional, allà on s’indiqui en la comanda realitzada.
1.5 En el cas que no es diferenciï en el pressupost que enviïn les empreses en la seva
oferta, s’entendrà que l’oferta inclou l’impost sobre el valor afegit (IVA).
1.6 No obstant l’anterior, el tipus d’equips i/o la maquinària que formen part de l’objecte
del contracte, podrà augmentar, si les necessitats i/o normativa així ho plantegen,
sempre de manera motivada i justificada, sota indicació i autorització expressa dels
responsables del contracte.

CLÀUSULA 2. DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
2.1. NORMES GENERALS
a. Les entregues dels equips i/o camions s’hauran de produir a les instal·lacions que
SECOMSA GESTIÓ té a Botarell o en el lloc que s’estableixi en la petició de pressupost,
en els casos que excepcionalment, així es requereixi.
b. Cada vegada que les persones autoritzades realitzin comandes a les empreses que
formen part de l’Acord Marc inclouran un document amb les característiques mínimes
que ha de tenir el equip o maquinària, segons les comandes realitzades per SECOMSA
GESTIÓ, basades en les necessitats reals per al bon funcionament de l’activitat que
desenvolupa la societat.
2.2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Les empreses incloses en l’acord marc hauran de garantir que els equips o la maquinària
que s’ofereixen compleixen les següents condicions:
-

La maquinària i/o equips disposen d’assegurança en vigor que cobreixi els
eventuals riscos que es puguin ocasionar
La maquinària i/o equips han d’estar en bones condicions de funcionament i
manteniment
Fitxa tècnica i documentació preceptiva dels equips i/o maquinària
Permís de circulació dels equips
SECOMSA es reserva el dret d’exigir els certificats de qualitat o seguretat
conforme l’equip compleix la normativa, així com les homologacions si així fos
procedent. També es reserva el dret de sol·licitar manuals de funcionament dels
equips.

CLÀUSULA 3. TERMINI DE LLIURAMENT
El termini de lliurament s’indicarà en les comandes de manera específica.
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Si no s’indica el contrari les empreses que formin part de l’Acord Marc hauran de
presentar pressupost en un termini màxim de 2 dies hàbils. Respecte al termini de
lliurament de la maquinària o equip serà l’establert en cada comanda. En el cas que no
s’especifiqui cap termini de lliurament per a començar l’execució de les contractacions
derivades, aquesta serà com a màxim de 2 dies hàbils.
CLÀUSULA 4. LLISTAT GENERAL DE MAQUINÀRIA I/O EQUIPS PER A PRESTAR
EL SERVEI DE TRANSPORT
Les prestacions que s’han de dur a terme, a títol orientatiu, sense perjudici que es pugui
ampliar o modificar per noves necessitats sobrevingudes i justificades a l’expedient, és
el que s’indica a continuació:
LOT 1: Tot tipus de maquinària industrial, cistelles i carrerots elevadors, pales,
retroexcavadores, maquinària pneumàtica per obres i altres anàlogues.
LOT 2: Grues i camions amb grues
LOT 3: Camions amb i sense conductor.
En cada comanda formulada s’indicaran les especificitats de cada prestació de servei.
De manera general s’haurà de garantir la realització dels manteniments, obres, càrrega
de camions, transport de material a l’interior de la planta, entre d’altres.
CLÀUSULA 5. VALIDESA MÍNIMA DE L’OFERTA O PRESSUPOST
L’oferta o pressupost de cada empresa que forma part del contracte marc haurà de tenir
una validesa mínima de 30 dies naturals.

CLÀUSULA 6. MITJANS HUMANS
Dependrà i serà per compte de l'empresa adjudicatària el manteniment, pel que fa al
personal adscrit al servei, de tots els drets i obligacions inherents a la seva condició
d'empresari d'acord amb la legislació laboral i social vigent en cada moment, excloentse qualsevol tipus de relació laboral entre SECOMSA GESTIÓ i aquest personal, no
podent per això exigir per part de SECOMSA GESTIÓ cap tipus de responsabilitat com
a conseqüència de les obligacions existents entre l'empresa adjudicatària i els seus
treballadors.
CLÀUSULA 7. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L'empresa adjudicatària en cada prestació de servei derivada, està obligada al
pagament dels impostos, tributs i taxes de qualsevol classe, de l'Estat, Comunitat
Autònoma o Municipi que es derivin de la realització de l’entrega del material.
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Correspon a l'empresa adjudicatària la sol·licitud, gestió i obtenció, per la seva exclusiu
compte i càrrec, de tots els permisos i llicències que siguin necessàries per a la
realització de l’execució de l’adjudicació.
El servei no prestat a causa de vagues del personal o qualsevol altra causa imputable a
l'empresa adjudicatària, donarà lloc a indemnització a favor de SECOMSA GESTIÓ.
Això sense perjudici d'exigir la reparació dels danys que s’haguessin pogut produir.
L'empresa adjudicatària en cada cas, haurà de disposar de les llicències, permisos,
autoritzacions i drets necessaris dels titulars de les patents, models, marques de fàbrica
corresponents, si n’hi hagués, corrent del seu exclusiu compte el pagament dels drets i
indemnitzacions per aquests conceptes.
L'empresa adjudicatària serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat
intel·lectual, industrial i comercial, de tal manera que si es produís qualsevol reclamació
contra l'empresa amb fonament en la infracció de les obligacions prescrites en el
paràgraf precedent, assumirà les despeses de defensa judicial o extrajudicial que
s'ocasionin a l'empresa per tal motiu.
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