SECOMSA GESTIÓ, SL
Exp. C 12/2018.1

ANUNCI
De SECOMSA GESTIÓ, SL, pel qual es fa pública la
formalització d’un acord marc, amb diversos empresaris, per a
la prestació del servei de lloguer de maquinària, grues i
camions amb conductor i sense conductor per a la Planta
Mecànic Biològica de Botarell (Exp. C 12/2018.1)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: SECOMSA GESTIÓ, SL
b) Número d’identificació: 8100815019.
c) Dependència que tramita l'expedient: SECOMSA GESTIÓ, SL
d) Tipus
de
poder
adjudicador
Poder
adjudicador
Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Medi Ambient
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: C 12/2018.1

no

-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: SECOMSA GESTIÓ, SL
Domicili: Doctor Ferran, 8
Localitat i codi postal: Reus CP: 43202
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 977327155
Adreça electrònica: secretaria@secomsa.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava
/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=10248555
h) Data
límit
d'obtenció
de
documents
i
informació:
S’indicarà en el Perfil del Contractant, en tot cas no
serà menor a 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de
la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el
Perfil de Contractant
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 8.30h a 14.30h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Formalització d’un Acord Marc de
SECOMSA GESTIÓ, amb diversos empresaris, per a la
prestació del servei de lloguer de maquinària, grues i
camions amb conductor i sense conductor per a la Planta
Mecànic Biològica de Botarell, per tal de garantir el
correcte funcionament i manteniment de la Planta.
b) Admissió de pròrroga: Sí, per a una anualitat més
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: Sí, tres lots
d) Lloc d'execució: Instal·lacions de Secomsa Gestió ubicades
a Botarell, o puntualment en el lloc on s’indiqui en cada
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comanda de pressupost.
e) Termini
d'execució:
Una
vegada
s’adjudiqui
cada
contractació derivada, el servei s’haurà de prestar en el
termini màxim establert en cada comanda. Si no s’indica cap
termini en la petició de pressupost, s’haurà de prestar el
servei en un màxim de 2 dies hàbils.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): Sí.
g) Codi CPV:
45520000-5: Lloguer de grues amb maquinista
60182000-7: Lloguer de vehicles industrials amb conductor
h) Codi NUTS: ES514
i) Durada Acords Marc:
h.1) durada prevista: 1 any
h.2)
valor,
ordre
de
magnitud
i
freqüència
dels
contractes: segons les necessitats de SECOMSA GESTIÓ, per al
correcte funcionament i manteniment de l’activitat que
desenvolupa la societat
-4
a)
b)
c)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert no subjecte a regulació harmonitzada
S’aplica un acord marc: Sí.
S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 98.000 euros sense IVA
b) Pressupost de licitació: 49.000 euros sense IVA
El preu de licitació és estimatiu ja que dependrà de les
necessitats reals pel correcte funcionament de l'empresa
licitadora. Per tant, dependrà dels encàrrecs o sol·licituds
emeses per l'ens contractant.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no s’escau
b) Solvència:
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Solvència econòmica i financera
Xifra anual de negocis, en qualsevol dels tres últims anys,
igual o superior a l’import de licitació per a cada un dels
lots als quals es presenti
Solvència tècnica i professional
Relació dels principals subministraments realitzats en els
últims cinc anys que inclogui import, dates i destinatari,
públic o privat, dels mateixos. Import igual o superior a
l’import de licitació per a cada un dels lots als quals es
presenti
-9 Criteris d’adjudicació:
Formaran part de l’acord marc les empreses que hagin
acreditat el compliment dels requisits de capacitat i
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Finalment s’adjudicarà cada contracte derivat a l’empresa que
compleixi
amb
les
característiques
fixades
en
cada
sol·licitud de pressupost i que ofereixi un millor preu.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
S’indica en el Plec de clàusules administratives particulars
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No s’escau
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: el termini de presentació de
proposicions no ha de ser inferior a quinze dies, comptats
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació
del contracte en el Perfil de Contractant
b) Documentació que cal presentar: Documentació relacionada a
la clàusula 11a del plec de clàusules administratives
particulars (documentació administrativa)
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: SECOMSA GESTIÓ, SL
Domicili i localitat: Doctor Ferran, 8 Reus (CP: 43202).
Documentació que cal presentar: Relacionada a la
clàusula 11a del plec de clàusules administratives
particulars (documentació administrativa)
Adreça electrònica: secretaria@secomsa.cat
Les proposicions també es podran trametre per correu
ordinari dins el termini d'admissió. En aquest cas,
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caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la
tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de
contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax,
telegrama o a l'adreça de correu electrònic que
s'esmenta en el plec de clàusules, durant el mateix dia.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: SECOMSA GESTIÓ, SL
b) Lloc: C/ Doctor Ferran, 8 de Reus (CP 43202)
c) Data i hora: S’indicarà al Perfil del Contractant
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura:
d’obertura de les proposicions és públic

L'acte

-15 Despeses d'anunci
No s’escau
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català / Castellà
-17 Recurs
Recurs potestatiu
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Consell
d’Administració de la societat Secomsa Gestió, SL
b) Adreça: Carrer Dr. Ferran, núm. 8 de Reus (CP 43202)
c) Termini per presentar recurs: 1 mes
Recurs en via judicial
a) Òrgan competent en procediments de recurs:
Contenciós administratiu
b) Adreça: Av. Roma, 23 de Tarragona (CP 43005)
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos
Reus, 26 de març de 2019
Joan Manuel Abelló
Signat digitalment per: CPISR-1 C
Joan Manuel Abelló
Data i hora: 26/03/2019 16:22:47

Secretari

Jutjat del

