Exp. C 08/2018

FORMALITZACIÓ A L’ADHESIÓ DE L’ACORD MARC, AMB DIVERSOS
EMPRESARIS, PER AL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS
PER A LA PLANTA MECÀNIC BIOLÒGICA DE SECOMSA GESTIÓ, S.L.
1. Mitjançant sessió ordinària del Consell d’Administració, es va aprovar per unanimitat
de vots dels membres assistents, l’expedient de contractació, el Plec de clàusules
administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i l’obertura del
procediment de licitació i adjudicació que han de regir la contractació per a la
formalització del contracte marc amb diversos empresaris per al subministrament de
productes químics per a la Planta Mecànic Biològica de Botarell de SECOMSA
GESTIÓ S.L, mitjançant tramitació ordinària i per a un termini de dos anys prorrogable
per a dos anys més, segons les necessitats de la Planta Mecànic Biològica.
2. L’objecte d’aquesta licitació és formalitzar un acord marc, amb un mínim de 3
proveïdors si és possible, per a la selecció d’empreses subministradores de material
químic, per al correcte funcionament de tots els processos de la Planta Mecànic
Biològica.
3. El contractista ha d’incloure en la seva oferta, el lliurament i transport del producte
requerit per Secomsa Gestió fins a les instal·lacions que la societat té a Botarell o en
qualsevol altre lloc especificat per la societat, així com les altres característiques
especificades en el Plec de clàusules administratives particulars, en el Plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquest acord marc i en la comanda de petició de
pressupost.
4. L’expedient es va tramitar de forma ordinària, atorgant un termini mínim de 35 dies
naturals per a la presentació d’ofertes a comptar des de l’enviament de l’anunci de
licitació al Diari Oficial de la Unió Europea. També es va donar publicitat en el Perfil del
Contractant de SECOMSA (Data de finalització de presentació d’ofertes va tenir lloc el
dia 23 d’abril de 2019).
5. Totes les empreses participants van acreditar el compliment dels requisits d’aptitud,
capacitat i solvència econòmica i tècnica exigits en el Plec de clàusules administratives
particulars, per poder incorporar-se a l’acord marc.
6. En data 10 de setembre de 2019, mitjançant sessió extraordinària del Consell
d’Administració, es va aprovar per unanimitat de vots dels membres assistents,
l’adjudicació de l’acord marc, amb diversos empresaris, per al subministrament de
productes químics per a la Planta Mecànic Biològica de SECOMSA GESTIÓ S.L.
Les empreses que es van presentar a la licitació dins de termini i que van complir els
requisits exigits, són les següents:
Número
1
2
3
4
5
6
7
8

DENOMINACIÓ SOCIAL
BRECAMP, S.A
GENOCHEM WORLD, S.L
PRODUCTOS MINERALES PARA LA INDUSTRA, S.A
SOCOMOR, S.A
CHEMIPOL,S.A
PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES, S.L
ADIQUIMICA, S.A
QUIMIC-STEP S.L
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Per tant, aquestes empreses incloses en l’acord marc podran presentar una oferta
econòmica per poder optar a l’adjudicació de cadascuna de les comandes en relació
al/s subministrament/s que SECOMSA GESTIÓ S.L requereixi durant la vigència de
l’acord marc.
7. Segons l’article 153.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, pels contractes basats en un acord marc no és necessària la formalització d’un
contracte. Per tant, amb aquest document es formalitza l’adhesió a l’acord marc amb
les empreses relacionades en el punt anterior.
Aquestes empreses podran optar a l’adjudicació de les diferents comandes que
requereixi l’empresa SECOMSA GESTIÓ S.L per al subministrament de productes
químics, essent adjudicatària, en cada cas, l’empresa que presenti, per a cada petició
de pressupost, la millor oferta econòmica, d’acord amb el procediment regulat en els
plecs de clàusules i en funció de les característiques tècniques que s’especificaran en
cada petició de pressupost.
8. Únicament les empreses relacionades seran convidades en les diferents
contractacions derivades que tramiti la societat SECOMSA GESTIÓ S.L, per
determinar el millor postor per a cada comanda objecte d’aquesta licitació, i que
SECOMSA GESTIÓ S.L, requereixi per al correcte i adequat funcionament de la
societat, segons les seves necessitats.
La convocatòria de les diferents licitacions per a la contractació, es realitzarà segons
les necessitats que vagin sorgint durant el termini de duració de l’acord marc, que és
de dos anys i que es podrà prorrogar per a dues anualitats més de manera expressa.
El termini màxim d’enviament de l’oferta econòmica s’indicarà en cada sol·licitud de
pressupost, en funció de la complexitat o de la urgència del mateix. Si no s’indica cap
termini d’enviament, per defecte, les empreses hauran d’enviar les ofertes com a
màxim en 2 dies hàbils des de la seva sol·licitud.
9. L’empresa que presenti un millor preu per a la societat Secomsa, serà
l’adjudicatària de cada contractació derivada. El subministrament de la comanda
s’haurà de lliurar en un termini màxim de 2 dies hàbils. El lloc de lliurament, tal i
com s’estableix a l’apartat D del Quadre de Característiques del Plec de clàusules
administratives particulars, l’àrea de Pretractament de la planta Mecànic Biològica que
disposa SECOMSA GESTIÓ.
10. En tot cas, la prestació dels serveis s’executarà de conformitat amb el contingut de
la comanda realitzada, de la proposta presentada per l’empresa adjudicatària, el Plec
de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que
s’incorporen a l’expedient de contractació i que els membres de l’acord marc
manifesten conèixer i accepten, formant part de les contractacions derivades que
s’executin durant la vigència del contracte.
I en prova de conformitat amb tot el que s’ha expressat, ambdues parts signen el
present document per duplicat, a un sol efecte, a Reus, a 11 d’octubre de 2019.
Aquest document de formalització s’ha signat amb totes les empreses que
formen part de l’acord marc.

