Exp. C 09/2018

FORMALITZACIÓ A L’ADHESIÓ DE L’ACORD MARC, AMB DIVERSOS
EMPRESARIS, PER AL SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE MANTENIMENT I
MANTENIMENT DELS EQUIPS DE L’ÀREA DE BIOMETANITZACIÓ DE SECOMSA
GESTIÓ, S.L.
1. En data 27 de març de 2018, 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 l’adjudicació del contracte marc per al subministrament
de recanvis de manteniment i per al manteniment dels equips en l’àrea de
Biometanització de SECOMSA GESTIÓ S.L, mitjançant tramitació ordinària i per a un
termini de dos anys prorrogables per a dos anys més, segons les necessitats de la
zona de Biometanització que disposa SECOMSA GESTIÓ.
2. 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 la data d’enviament de
l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Així mateix també es va
donar publicitat en el Perfil del Contractant de SECOMSA.
3. Totes les empreses participants van acreditar el compliment dels requisits d’aptitud,
capacitat i solvència econòmica i tècnica exigits en els plecs de clàusules
administratives particulars, per poder incorporar-se a l’acord marc.
4. En data 3 de desembre de 2018, mitjançant sessió ordinària 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
recanvis de manteniment i per al manteniment dels equips en l’àrea de
Biometanització 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:
ALQUILERES ELLING, S.L; SOM3 SUBMINISTRES INDUSTRIALS, S.L; AIRMATIC
S.A; BIANNA RECYCLING, SLU; AIRCOMREUS, S.L; PRODUCTOS MINERALES
PARA LA INDUSTRIA, S.A; ABINA S.L; INSTAL·LACIONS MAÑAS BRONCHUT, S.L;
CARROSSERIES I BALLESTES JJR, S.L; AUXILIAR DE INSTALACIONES
QUIMICAS S.A; JUAN GARCIA BERMUDO; PLC I CONTROL CAMBRILS, S.L;
INDUSTRIAS LEBLAN, S.L; SOLDASISTEC; MASANES SERVINDUSTRIA, S.A;
TECNOAIR AIRE COMPRIMIDO, S.L; COMASLAQ, S.L; MOTORRENS S.L.U.;
SUMINISTROS QUERALT S.A; FERRE ANELL, INDUSTRIES I SERVEIS, S.L; VEGA
INSTRUMENTOS, S.A; SPR DIVISIÓN INDUSTRIAL Y SERVICIOS, S.L; COMES,
S.A; EXCAVACIONS COFRAN; NOVELEC BAIX CAMP; VOGELSANG S.L.U;
TECNICA DE FLUIDOS, S.L.U; SERRALLERIA GAYA S.L; EXC.I SERV. AGRÍCOLES
CASAS, S.C.P; SIDECO, S.A; MSP ENVIRONMENT SYSTEMS & PROJECTS SL;
REVERTER INDUSTRIES CORP.; INDUSTRIAS HIDRAULICAS S.A; ROLLIVIBRA,
S.L; ALKIA ENERGY, S.L; GUERIN, S.L.U; BUENAVENTURA GINER S.A; NUNSYS
S.L; PELLENC S.T. 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 del contracte, que serà de dos any a partir de la formalització de
l’acord marc més 2 anys addicionals establerts de manera expressa.
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5. 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 material de
recanvis, així com per als treballs de manteniment dels equips, 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.
6. 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 dos anys més de manera expressa.
El termini d’execució màxim s’indicarà en cada sol·licitud de pressupost, en funció de
la complexitat o de la urgència del servei.
7. El lloc de lliurament, tal i com s’estableix al quadre de característiques i en les
clàusules que regeixen el Plec de clàusules administratives particulars, és a les
instal·lacions que disposa SECOMSA GESTIÓ. Les ofertes s’hauran d’enviar com a
màxim en el termini de 2 dies hàbils des de la seva sol·licitud o en el termini que
consti en la petició, determinada en tot cas per la complexitat de cada comanda.
Es valorarà el 100 % de l’oferta econòmica presentada per l’empresa, sempre que
compleixi els requisits mínims establerts en la petició de pressupost.
8. En tot cas, el subministrament s’executarà de conformitat amb el contingut de la
comanda realitzada, de la proposta presentada per l’empresa adjudicatària i el Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que formen part
de 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, el 17 de gener de 2019.
Aquest document de formalització s’ha signat amb totes les empreses que
formen part de l’acord marc.

