ANUNCI de licitació
De l’empresa pública Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA) pel qual es fa pública la
licitació del subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat de rènting, sense opció de
compra, de dos vehicles tipus furgoneta (CO 07/2019)

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA)
b) Número d’identificació: 8100815019
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
d) Tipus de poder adjudicador: Poder adjudicador no Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Medi Ambient
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: CO 07/2019
2. Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA)
b) Domicili: Doctor Ferran, 8
c) Localitat i codi postal: Reus CP: 43202
d) Codi NUTS: ES514
e) Telèfon: 977327155 (ext 227).
f) Adreça electrònica: secretaria@secomsa.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCa
p=10248555
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins l’últim dia de presentació d’ofertes
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 8.30h a 14.30 h
3. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Contractació del subministrament, mitjançant arrendament en la
modalitat de rènting, sense opció de compra, de dos vehicles tipus furgoneta amb destinació al
servei de Taller i de la Planta de Compostatge.
b) Vigència del contracte: 4 anys a comptar des de la signatura de l’acta de recepció (48 mesos).
c) Admissió de pròrroga: No.
d) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: No, degudament justificat a l’expedient
e) Lloc de lliurament: Instal·lacions de Secomsa, municipi de Botarell.
f) Termini de lliurament: Com a màxim 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la
formalització del contracte.
g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
h) Codi CPV:
34100000-8: Vehicles de motor
i) Codi NUTS: ES514
4. Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: Subministrament
b) Tramitació: Ordinari
c) Procediment: Obert
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
5. Pressupost de licitació:
L’import de licitació és de 24.960 euros més 5.241,60 euros d’IVA (21%)
La quota base mensual és de 520 euros més 109,20 d’IVA (21%)
El valor estimat del contracte: 24.960 euros

6. Admissió de variants: No
7. Garanties:
Provisional: no
Definitiva: no
8. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no s’escau
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera
Xifra anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, igual o superior a
37.440 euros en un dels tres últims anys.
Solvència tècnica i professional
Principals subministraments realitzats en un dels últims tres (3) anys igual o superior a 37.440
euros, indicant import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.
9. Criteris d’adjudicació:
Criteris valorables automàticament, amb la següent ponderació:
Oferta econòmica de la quota de rènting mensual
90 %
Preu per quilòmetre recorregut per excés
5%
Preu per quilòmetre recorregut per defecte
5%
10. Condicions particulars per l’execució del contracte:
S’estipula com a condicions especials d’execució que l’empresa adjudicatària compleixi el conveni
col·lectiu respecte al personal i que l’empresa s’asseguri que les tasques relacionades amb
l’execució dels treballs objecte del contracte es desenvolupin respectant les normes sociolaborals
vigents a Catalunya, Espanya i la Unió Europea o de l’Organització Internacional del Treball.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No escau
12. ACP aplicable al contracte? Sí
13. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: La que figura en el perfil del contractant. En tot cas com a mínim hi
haurà un termini de presentació d’ofertes de 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació
de l’anunci en el perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: Documentació relacionada en la clàusula 11a del plec de
clàusules administratives particulars (Sobre A i Sobre B)
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
L’eina de Sobre Digital de la Plataforma de Contractació, és accessible a través de la seu
electrònica: https://www.seu-e.cat/web/secomsa
14. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA).
b) Lloc: Doctor Ferran, 8 Reus (CP 43202)
c) Data i hora: S’indicarà en el perfil del contractant
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions relatives al
sobre B és públic
15. Despeses d'anunci:
No s’escau

16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds:
Català / Castellà
17. Recurs:
Recurs potestatiu (recurs especial en matèria de contractació)
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Comissió Executiva de Secomsa
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: Jutjat del Contenciós administratiu
b) Adreça: Av. Roma, 23 de Tarragona (CP 43005)
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos
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