Els serveis tècnics de l’empresa SECOMSA GESTIÓ, SL, informen que en relació amb
l’expedient de contractació del subministrament, mitjançant arrendament operatiu (renting),
sense opció de compra, de dues nova pala carregadora per la Planta Mecànic Biològica del
Centre Comarcal de Gestió de Residus del Baix Camp, i per a justificar la NO DIVISIÓ en lots, tal
i com estableix la Llei de contractes del sector públic:

-

Tècnicament s’entén que si les dues màquines són de la mateixa marca es faciliten els
hàbits de conducció dels treballadors, l'aprenentatge de les ordres i la seguretat, al
tenir comandaments de conducció i sistemes de funcionament similars.

-

Els consumibles de les dues màquines poden arribar a ser iguals, pel que es redueix
l’estocatge de consumibles (oli, greix, filtres, etc) per a SECOMSA GESTIO, SL.

-

A nivell de servei i manteniment, serà més eficient tenir un únic interlocutor per a
gestionar incidències de les dues màquines.

-

A nivell mecànic, les dues pales tindran sistemes de treball similars i es podran detectar
comportaments no ideals o avaries més ràpidament, reduint els temps de parada de
màquina.

-

Aquest servei compartit de manteniment per a les dues màquines ha d’afavorir el temps
de disponibilitat mecànica dels dos equips. En una mateixa visita, es pot detectar
problemes a les dues màquines, preguntar si un soroll és normal mentre revisen l’altra
màquina, aprofitar que hi ha un tècnic per fer una posada a punt, etc.

-

El preu final ofert hauria de ser més competitiu amb dues màquines de la mateixa
marca ja que es podran aprofitar desplaçaments per fer revisions conjuntes de les dues
màquines, enviament de recanvis, solució d’incidències.
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