Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la
Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta
Edicte
Per donar compliment al que disposa el Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es publica l'adjudicació definitiva de la
contractació de l’actuació: Procediment obert amb diversos criteris, per a la contractació, en règim de
concessió administrativa, relatiu al servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i gestió de
les deixalleries municipals de les comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, de
conformitat amb els articles 76 i 77 Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d'Ebre,
el Priorat i la Terra Alta.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i gestió de les
deixalleries municipals de les comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, en règim de
concessió administrativa.
b) Lloc: Diversos municipis dins l’àmbit del Consorci.
c) Termini: màxim: 48 mesos, amb la possibilitat de pròrroga.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert harmonitzat.
4. Pressupost base de licitació. Import total: 1.150.000,00 euros/any, IVA exclòs.
5. Adjudicació definitiva.
a)
b)
c)
d)
e)

Data: 26 de setembre de 2012.
Contractista: CESPA, SA.
NIF: A82741067.
Nacionalitat: Espanyola.
Import d'adjudicació: 1.149.324,69 euros/any, IVA exclòs.
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