Informe justificatiu de la necessitat i la idoneïtat de contractar el subministrament,
mitjançant lloguer sense opció de compra, de maquinària per als serveis de neteja
viària de Mont-roig del Camp i Cambrils

De conformitat amb els articles 28, 63.3 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, s’informa el següent:

1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el lloguer de 3 maquines de neteja viària per als servei de
Mont-roig del Camp i Cambrils:
•

Màquina 1: Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (1a unitat)

•

Màquina 2: Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (2a unitat)

•

Màquina 3: Escombradora mecànica d’arrossegament de 5-6 m3 de capacitat.

El lloguer ha d’incloure el transport, assegurança, canvi de pneumàtics, revisions,
manteniment, ITV i reparacions d’avaries (sempre i quan no es deguin al mal ús per
part de Secomsa).

2. Idoneïtat de l’objecte del contracte
La concreció de les condicions d'execució de l'objecte del contracte, la definició del
contingut i les característiques tècniques del material a subministrar, es determinen en
el Plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta contractació.

Els licitadors hauran de presentar oferta per al vehicle amb les característiques que
figuren en el Plec de prescripcions tècniques.
3. Necessitats que motiven l’objecte del contracte
Les 3 màquines a llogar han de cobrir les següents necessitats:
•

Substitució de 2 escombradores de reserva provinents del contracte de serveis
2005-2017 de Cambrils, que actualment es fan servir als serveis de reforç per
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temporada alta del municipi, les quals han exhaurit la seva vida útil i pateixen avaries
tot sovint, impedint acabar les rutes.
•

Substitució de 2 escombradores del contracte de serveis de Mont-roig del Camp
(2008) les quals han exhaurit la seva vida útil i pateixen avaries tot sovint, impedint
acabar les rutes. A més a més l’elevat cost de les reparacions que requereixen
aquestes màquines no compensa amb l’ús que els hi resta (nou conveni en
negociació).

•

Reforç addicional de la neteja viària durant la temporada alta a Mont-roig del Camp.

Donat que les necessitats a cobrir és donen en un període de temps curt (temporada
alta) i variable es considera que el lloguer és més avantatjós que l’adquisició mitjançant
compra o rènting.

4. Preu del contracte/pressupost base de licitació
•

LOT 1: lloguer d’1 màquina escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3
de capacitat (Cambrils) durant 2 mesos: 10.000 € més el 21% d’IVA

•

LOT 2: Escombradora mecànica d’aspiració de 4-5 m3 de capacitat (Montroig del Camp): durant 2 mesos: 10.000 € més el 21% d’IVA

•

LOT 3: Escombradora mecànica d’arrossegament de 5-6 m3 de capacitat
(Mont-roig del Camp/Cambrils): durant 2 mesos 10.000 € més el 21% d’IVA

El pressupost total de licitació, s’estableix en 30.000,00 euros més el 21% d’IVA, fent un
total de 36.300,00 euros.
El pressupost de licitació inclou les característiques mínimes establertes en els Plecs,
així com el benefici industrial i les despeses generals, essent a càrrec de l’empresa
contractista adjudicatària totes les càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin
correspondre, i especialment les despeses, taxes, arbitris i impostos derivats del
contracte i de la seva execució, així com les despeses de transport i d’assegurança fins
al lloc de lliurament.

5. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte inclou el pressupost per les possibles pròrrogues i
modificacions, si escau. En aquesta licitació es contempla 1 pròrroga:
Per tant, el valor estimat del contracte és de 60.000,00 euros.

Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus

Centre Comarcal de Gestió de Residus

Tel 977 327 155 · secomsa@secomsa.cat

Camí de Riudecols s/n · 43772 Botarell
Tel 977 103 216 · secomsa@secomsa.cat

6. Aplicació pressupostària
El càrrec de la despesa s’aplicarà al pressupost de la societat per a l’any 2021.

7. Termini de lliurament del subministrament
El termini màxim de lliurament s’estableix en 5 dies laborals a comptar des de l’endemà
de la signatura d’acceptació de la resolució d’adjudicació.

8. Elecció del procediment de licitació
La tramitació es realitzarà de forma ordinària, mitjançant procediment obert simplificat
sumari, no subjecte a regulació harmonitzada.
S’atorgarà un termini que no podrà ser inferior a 10 dies naturals per a la presentació
d’ofertes, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Perfil del
Contractant.
9. Selecció d’empreses. Concreció dels requisits de solvència
Les persones físiques o jurídiques hauran de disposar de la capacitat i solvència
necessària que figuren en el Plec de clàusules administratives particulars, així mateix,
no s’hauran de trobar en cap supòsit de prohibició de contractar amb el sector públic.
Així mateix hauran d’estar inscrites en el RELI o ROLECE.

10. Subcontractació

No es permet la subcontractació
11. Selecció d’ofertes: criteris de valoració (clàusula 14a del PCAP)
En base al que disposa l’art 145 LCSP es tindran en compte els següents criteris
relacionats amb l’objecte del contracte.

11.1

Criteris avaluables de forma automàtica

a) Oferta econòmica (de 0 a 10 punts)
Es donarà puntuació proporcional a la baixa, obtenint la màxima puntuació l’oferta
d’import més baix. La resta d’ofertes es puntuaran segons la següent fórmula:
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•

Puntuació de l’oferta= 10 x (preu més baix / preu de l’oferta que es puntua)

b) Antiguitat del vehicle (de 0 a 10 punts)
Es valorarà amb 10 punts l’oferta que representi la menor antiguitat del vehicle, que
es calcularà en dies naturals des de la data de matriculació fins a la data de
valoració. La resta d’ofertes es puntuaran segons la següent fórmula:
•

Puntuació de l’oferta= 10 x (menor antiguitat / antiguitat de l’oferta que es
puntua)

c) Tercer raspall en braç (de 0 a 1 punts)
Es valorarà amb 1 punt si el vehicle incorpora un tercer raspall d’escombrada en
braç articulat frontal. El valor estimat del tercer raspall d’aquest tipus és de 5.000,00
euros.

11.2

Criteris avaluables subjectes a judici de valor.

No hi han criteris avaluables subjectes judici de valor.

Hèctor Sancho Conde
Tècnic de Serveis Comarcals Mediambientals SA.
Botarell, 17 de juny de 2021.
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