Exp. CO 05/2019

DISTROMEL, S.A
Crta. A-133, km 4,8
CP 22512 San Sebastian de Litera
a/e: cesar.isabel@distromel.com

NOTIFICACIÓ
Us notifico que la Comissió Executiva de l’empresa Serveis Comarcals Mediambientals,
SA, mitjançant sessió ordinària de data 11 de juny de 2019, va adoptar, per unanimitat
de vots dels membres assistents, el següent acord que es transcriu a continuació:
“Aprovació de l’adjudicació del subministrament i instal·lació de tres equips de
pesatge (Exp CO 05/2019)
Inici de l’expedient
El 26 de març de 2019 la Comissió Executiva de la societat va aprovar l’inici del
procediment de contractació per al subministrament i instal·lació de tres equips de pesatge
amb destí a tres camions de recollida d’escombraries de Secomsa.
Juntament amb la corresponent aprovació de l’expedient es va aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques, mitjançant
procediment de contractació obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb publicitat al
Perfil del Contractant de la societat.
Objecte
Constitueix l’objecte del present plec establir les condicions que regiran la contractació
per al subministrament i la instal·lació de tres equips de pesatge, en braços, amb destí a
tres camions de recollida d’escombraries que són del model Ros Roca model Olympus i
Ros Roca model Cross. L’objecte del contracte inclou, a banda de la instal·lació dels
braços en les caixes dels tres camions mitjançant un sistema dinàmic, el manteniment
preventiu i correctiu del mateix. Les característiques dels camions d’escombraries figuren
en el Plec de prescripcions tècniques, malgrat això es pot concertar visita a les
instal·lacions de Secomsa per poder preguntar dubtes tècnics al responsable del
contracte. La finalitat de la contractació és poder pesar cada contenidor individualment,
aconseguint una gestió més eficient del servei.
La concreció de les condicions d'execució de l'objecte del contracte, la definició del
contingut i les característiques tècniques dels equips a subministrar, es determinen en
el Plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta contractació.
Descripció del subministrament
Ha de tenir com a mínim les característiques que s’afegeixen en el Plec de prescripcions
tècniques, ha d’incloure la instal·lació d’un equip de pesatge en braços, amb un display a
cabina que mostri el pes.
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Les característiques genèriques són les següents:
-

-

-

Cèl·lules de pesatge adaptades als tipus d'elevadors.
Conversor analògic digital que no interfereixi amb el vehicle.
Pesatge dinàmic i automàtic sense necessitat de parar l'elevació i sense
intervenció de l'operari.
Connexió per cable R232 i enviament d'una trama adaptada i 100% compatible al
sistema de GPS i programari "secomsapp" que actualment porten instal·lat els
vehicles
El sistema aportarà la dada de pes de cada contenidor que s'elevi tenint en compte
la tara del mateix indiferentment de la mida de cadascun d'ells.
El sistema anirà instal·lat a l'interior de l'elevador i portarà adherit un nou subxàssis
reforçat que aguantarà les articulacions i els braços, amb l'objectiu de no debilitar
cap d'aquestes parts.
Tindrà un sistema de seguretat perquè en cas que es trenquessin les cèdules, no
caigués l'elevador.
Termini d’instal·lació no superior a 5 dies naturals.
Manteniment i revisions periòdiques de l'equip a les nostres instal·lacions.

Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte
El cost màxim del subministrament i de la instal·lació es fixa en la quantitat total de 27.000
€ més el 21% d’IVA.
El preu màxim unitari pel subministrament i per a la instal·lació es fixa en la quantitat de
9.000 € més el 21 % d’IVA. Inclou el manteniment preventiu i correctiu.
Aquesta despesa està inclosa en el pressupost de despeses de l’exercici 2019.
No es preveu cap pròrroga ni cap modificació del contracte. Per tant, el valor estimat del
contracte és de 27.000 euros.
Fiança
L’empresa adjudicatària ha de dipositar fiança definitiva corresponent al 5% de l’import
de l’adjudicació. S’admetrà el dipòsit de garantia definitiva en qualsevol forma establerta
en l’article 108 de la LCSP. S’admet igualment la retenció en el preu de la factura del
subministrament.
Tramitació
L’expedient s’ha tramitat per via ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada,
mitjançant presentació de Sobre Digital.
Es va publicar la licitació en el Perfil del Contractant en data 25 d’abril de 2019 atorgant
un termini mínim de 15 dies naturals per a presentar ofertes.
Criteris de selecció:
El plec de clàusules administratives, en la clàusula 14.1 i en base a l’article 145 LCSP,
estableix com a únic criteri d’adjudicació el preu, amb la ponderació que es relaciona a
continuació:
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Criteris avaluables de forma automàtica
Proposta econòmica per al lliurament, instal·lació i integració
Proposta econòmica per al manteniment

Ponderació
75 %
25 %

Termini màxim i empreses licitadores que han participat
El termini de presentació de pliques finalitzava el dia 10 de maig de 2019.
Dins el termini màxim fixat per a participar, van presentar pliques les següents empreses:
REGISTRE D’ENTRADA
E/000019-2019
E/000020-2019

NOM
BARON, SRL
DISTROMEL, SA
Obertura de les ofertes

En sessió privada la Mesa de Contractació, en data 16 de maig de 2019, va procedir a
l’obertura del sobre A relatiu a la documentació administrativa.
Posteriorment, tal i com estableixen les mesures de gestió eficient dels expedients, en
sessió pública es va procedir a l’obertura del sobre B relatiu als criteris avaluables de
forma automàtica.
Segons els criteris d’adjudicació establerts en la clàusula 14a dels Plecs de clàusules
administratives particulars, la puntuació obtinguda pels licitadors, ordenada de manera
decreixent, és la següent:

LICITADOR

DISTROMEL,
SA
BARON, SRL

Proposta econòmica per al
lliurament, instal·lació i integració –
Preu màxim 27.000 €
( màxim 75 punts )

Proposta econòmica
de manteniment – Preu
màxim 9.600 €
( màxim 25 punts )

23.877,00 €

9.600,00 €

75 punts
25.500,00 €

22,50 punts
9.000,00 €

70,23 punts

25 punts

TOTAL PUNTACIÓ

97,50 punts
95,23 punts

Els dos licitadors inclouen en el sobre B, a banda de la proposta econòmica d’acord amb
el model que s’adjunta com annex III en el PCAP, una memòria o manual a on figurin
les característiques mínimes establertes en el Plec de prescripcions tècniques, amb una
indicació del sistema de seguretat empleat en el supòsit que es trenquin les cèdules de
pesatge. Així com una tarifa oficial amb els preus de les peces de recanvis, per a
possibles desperfectes imputables a un ús inadequat del sistema (sense que es valori
com a criteri d’adjudicació).
La Mesa de Contractació va advertir que l’empresa Distromel, SA, no va presentar
correctament la informació referent al sobre A “documentació administrativa”. Es va
enviar un requeriment d’esmena, atorgant un termini de 3 dies perquè l’empresa
trametés la documentació, qui va respondre en temps i forma.
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La Mesa de Contractació va acceptar la documentació administrativa presentada.
Posteriorment va requerir a la Cap de Planta per a què valorés i comprovés que el
subministrament de l’empresa adjudicatària compleix amb els requisits mínims
establerts en el Plec de prescripcions tècniques.
La Cap de Planta informa favorablement que el subministrament de Distromel, SA,
compleix amb els requisits i que el sistema de seguretat en cas de trencament de les
cèl·lules és correcte, per la qual cosa, la Mesa de Contractació proposa elevar a la
Comissió Executiva la proposta d’adjudicació de l’empresa Distromel, SA, en haver
obtingut la millor puntuació segons els criteris d’adjudicació establerts en el Plec de
clàusules administratives particulars i complir amb els requisits exigits.
Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació (article 150 LCSP)
En data 17 de maig es va enviar el requeriment de documentació previ a l’adjudicació,
segons estableix l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic. L’empresa va presentar la documentació requerida dins de termini.
L’empresa decideix constituir la garantia definitiva corresponent al 5% aplicada
mitjançant retenció en preu en la factura de subministrament. L’import segons la seva
oferta presentada corresponent és de 1.673,85 €.
Proposta d’adjudicació
D’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació es proposa a la Comissió Executiva
l’adjudicació del contracte al licitador que ha obtingut més puntuació, que és
DISTROMEL, SA amb CIF A25213521.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Comissió Executiva ha adoptat, els següents
acords:
1. APROVAR l’adjudicació a favor de l’empresa DISTROMEL,SA amb CIF A25213521
del contracte per al subministrament i instal·lació de tres equips de pesatge amb destí a
tres camions de recollida d’escombraries de Secomsa, a l’haver estat l’empresa licitadora
que ha presentat l’oferta que ha obtingut més puntuació en base als criteris de valoració
establerts en l’art 14 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
contractació.
Per al subministrament, instal·lació i integració dels tres equips de pesatge el preu
d’adjudicació és de 23.877 € més el 21% d’IVA. El termini màxim de lliurament és de
dos mesos i deu dies naturals.
Per al manteniment preventiu i correctiu dels tres equips de pesatge el preu
d’adjudicació és de 9.600 € més el 21% d’IVA. La durada és de 4 anys.
2. APROVAR i DISPOSAR la despesa màxima derivada d’aquesta contractació per
import de licitació total de 33.477 € més el 21% d’IVA, amb un total de 40.507,17 € per
a tota la vigència del contracte, amb càrrec al pressupost de despeses de l’exercici 2019
i següents, havent de consignar el preu corresponent al servei de manteniment preventiu
i correctiu (9.600 euros més el 21% d’IVA per als 4 anys) en els estats de despesa de
cada exercici econòmic.
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3. APROVAR la modalitat de constitució de la fiança, per import de 1.673,85 €,
mitjançant la retenció d’aquest import en la primera factura de l’adjudicatari, d’acord amb
la petició presentada per l’empresa i segons preveu el plec de condicions. En aquest
sentit, el departament d’Administració i Comptabilitat de SECOMSA haurà de practicar
la corresponent retenció per import de 1.673,85 €, de la primera factura fins completar
el termini de garantia.
4. NOTIFICAR aquest acord a les empreses licitadores.
5. REQUERIR a l’adjudicatari que formalitzi el contracte en un termini màxim de 15 dies,
a comptar des del dia següent de la recepció de la notificació de l’adjudicació.
6. FACULTAR a la Presidència per poder formalitzar el corresponent contracte.
7. PUBLICAR el resultat de l’acord d’adjudicació al perfil del contractant de la societat,
així com fer públic, en el seu moment, la formalització del contracte.
8. INFORMAR de la present contractació al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.”

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Alternativament, de forma potestativa i previ al recurs contenciós administratiu, es pot
interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Reus, 12 de juny de 2019
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