DATA : Agost de 2020
EXPEDIENT: AQ19049
ASSUMPTE: Licitació pel servei de transport i deposició de residus i altres subproductes provinents
del tractament d’aigües residuals D’EDAR

ACORD D’ADJUDICACIÓ
Vist l’expedient de contractació mitjançant procediment obert per l’adjudicació del contracte pel
“SERVEI DE TRANSPORT I DEPOSICIÓ DE RESIDUS I ALTRES SUBPRODUCTES
PROVINENTS DEL TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS D’EDAR (AT19049)”, amb un valor
estimat de 351.883,00 IVA exclòs.
Es fa constar que en data 17/06/2020 es va procedir, en sessió privada, a l’obertura de la
documentació administrativa i tècnica (sobre A), mitjançant l’eina del Sobre Digital de la
Plataforma de Contractació Pública EACAT. Les proposicions presentades són les que es
mostren a continuació:
Núm. de proposta

Proponent

CIF

1

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.

A59202861

L’empresa presenta tota la documentació correctament.
En data 30/07/2020 la Mesa de Contractació va procedir en sessió pública a l’obertura de la
documentació referent als criteris automàtics (sobre B). L’oferta econòmica va ser la següent:

Concepte

Preu base
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

Quantitat

Import total ofertat
(IVA exclòs)

El preu unitari €/tona per càrrega,
transport i deposició de residus
EDAR Reus

69,80 €/t

69,45 €/t

500 tones/any

34.725,00 €

El preu unitari €/moviment intern
de contenidors EDAR Reus

52,05 €/mov

51,79 €/mov

225
moviments/any

11.652,75 €

El preu unitari €/moviment intern
de biosòlids EDAR Constantí

105,10 €/t

104,57 €/t

125 tones/any

13.071,25 €

El preu unitari €/tona de càrrega,
transport i deposició de biosòlids
EDAR Constantí

123,50 €/mov

122,88 €/mov

25 moviments/any

3.072,00 €

PREU TOTAL

62.521,00 €

Segons les consideracions de l’apartat I del quadre de característiques del PCAP, l’oferta no es
va classificar com a anormal o desproporcionada i al ser la única oferta presentada va obtenir la
màxima puntuació.

En conseqüència, la Mesa de Contractació va acordar proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació de la licitació a favor de la proposta presentada per l’empresa CESPA GESTIÓN
DE RESIDUOS, SA.
En data 07/08/2020 l’òrgan de contractació emet resolució de requeriment de documentació, que
es va enviar al licitant en data 10/08/2020, el qual la va presentar correctament dins el termini
establert.
Per tot l’exposat, com a Gerent de l’ens contractant, l’Empresa Reus serveis Municipals divisió
Aigües de Reus, SA, i en virtut de les facultats que en el punt QUART de l’”Aprovació de
l’expedient de contractació, del Plec i nomenament de la Mesa de contractació”, el Consell
d’Administració em va conferir – entre d’altres, la d’adjudicació, modificacions, revisions de preus,
pròrrogues i altres que resultin del procediment i dels recursos- per actuar en nom i representació
de l’esmentat òrgan i en representació de l’entitat.

Per l’antecedent, RESOLC:

P RI M ER.- ADJUDI CAR el contracte per la realització del “Servei de transport i deposició
de residus i altres subproductes provinents del tractament d’aigües residuals D’EDAR
(AT19049)”, a l’empresa CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA., de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Contractació, de data 4 d’agost de 2020.
SEGON.- COM UNI CAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte, en els
terminis establerts a la clàusula dinovena del plec de Clàusules.
TERCER.- NOTI FI CAR la present resolució a les empreses que han participat en el
procediment de contractació i P UBLI CAR l’adjudicació del contracte i la seva
formalització al perfil del contractant.
QUART.- COM UNI CAR les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

I per a què així consti signo la present resolució,

Sr. Joan Carles Ferraté Meseguer
Director-Gerent

