MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. “MERCABARNA”
Anunci de licitació

Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert i tràmit ordinari del contracte
relatiu a l’adjudicació mitjançant contracte de lloguer de 22 parades del mercat majorista de
producte ecològic de Mercabarna “BIOMARKET”, dividit en 4 lots:
Lot 1: 16 parades, per a empreses majoristes (incloses cooperatives i SATs) destinades a la
venda a l’engròs de fruites i hortalisses biològiques fresques.
Lot 2: 2 parades, per a cooperatives o societats agràries de transformació, destinades a la
venda a l’engròs de fruites i hortalisses biològiques fresques de collita pròpia o dels seus
associats.
Lot 3: 2 parades destinades a la venda a l’engròs de productes càrnics, xarcuteria, elaborats
i derivats càrnics biològics tant frescos com congelats.
Lot 4: 2 parades destinades a la venda a l’engròs de multi-producte biològic: llegums, cereals,
fruits secs, pasta, arròs, ous, làctics i derivats, conserves, oli, vinagre, begudes (sucs, vi, cava,
orxata, etc.)

Número d’expedient: OB19109

1.

Entitat adjudicadora:
a.
b.
c.
d.

Entitat: Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. "Mercabarna".
Domicili: C/ Major de Mercabarna, 76, Centre Directiu, 5a planta, 08040 Barcelona.
Telèfon: 93.556.30.00
Perfil contractant: www.mercabarna.cat, integrat a la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/Mercabarna/es_E
S/customProf

e. Direcció correu electrònic: contractacio@mercabarna.cat
f. Tipus de poder adjudicador i principal activitat: Poder adjudicador- no administració
pública, gestora del polígon alimentari que concentra els mercats majoristes de la
ciutat de Barcelona i voltants.

2.

Objecte del contracte:
a. L’objecte del contracte és l’adjudicació mitjançant contracte de lloguer de 22 parades
del mercat majorista de producte ecològic de Mercabarna “BIOMARKET”.
b. Tipologia: Serveis.
c. Divisió per lots i número: Si, 4 lots.
Lot 1: 16 parades, per a empreses majoristes (incloses cooperatives i SATs)
destinades a la venda a l’engròs de fruites i hortalisses biològiques fresques.
Lot 2: 2 parades, per a cooperatives o societats agràries de transformació,
destinades a la venda a l’engròs de fruites i hortalisses biològiques fresques
de collita pròpia o dels seus associats.
Lot 3: 2 parades destinades a la venda a l’engròs de productes càrnics,
xarcuteria, elaborats i derivats càrnics biològics tant frescos com congelats.
Lot 4: 2 parades destinades a la venda a l’engròs de multi-producte biològic:
llegums, cereals, fruits secs, pasta, arròs, ous, làctics i derivats, conserves, oli,
vinagre, begudes (sucs, vi, cava, orxata, etc.)
d. Termini: Fins al 31 de desembre de 2040.
e. Lloc d’execució: Unitat Alimentària “Mercabarna”.
f. CPV: 70130000-1 Serveis d'arrendament de béns arrels propis.

3.

Tramitació i procediment d’adjudicació:
a.
b.
c.
d.

4.

Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
Regulació: Harmonitzada.
Forma adjudicació: Procediment de licitació.

Preu mínim de licitació:
LOT 1: 135.000€
LOT 2: 67.500€
LOT 3 i 4: 70.000€
En tot cas el preu mínim de licitació haurà de ser millorat a l'alça pels licitadors en la seva
oferta.
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En el supòsit que un licitador ofereixi un import inferior al fixat com a preu mínim de
licitació, es rebutjarà automàticament la seva oferta i quedarà exclòs del procediment de
licitació.
5.

Renda anual per la utilització de les parades:
La renda anual s’estableix inicialment en l’import de:
LOT 1: 17.112,00 € més IVA (1.426,00€/mes)
LOT 2: 8.556,00 € més IVA (713,00€/mes)
LOT 3 i 4: 8.724,00 € més IVA (727,00€/mes)
Aquests imports s'actualitzarà anualment, aplicant les variacions de l’IPC de la Comunitat
Autònoma Catalana o el que el substitueixi, elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística
(INE).
La renda anual serà abonada mensualment de forma prorratejada (12 mesos) dins dels
primers deu (10) dies de cada mes en el local social de MERCABARNA o amb càrrec al
compte que comuniqui l’arrendatària.

6.

Garantia provisional:
3% del preu mínim de licitació corresponent a cadascun dels lots.

7. Fiança:
L’import equivalent a 2 rendes mensuals per la utilització de les parades:
LOT 1: 2.852,00€
LOT 2: 1.426,00€
LOT 3 i 4: 1.454,00€
8.

Obtenció de la documentació i informació:
El Plec de clàusules jurídiques i econòmiques i la resta de documentació es podrà obtenir
pels interessats a través de la web de Mercabarna, www.mercabarna.cat.
I en el perfil Contractant de l’Entitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/Mercabarna/es_ES/c
ustomProf

9.

Capacitat i solvència:
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Veure plec de clàusules jurídiques i econòmiques.
10. Criteris d’adjudicació:
LOTS 1, 3 i 4:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant criteris de judici de valor: fins a 10 punts.
Criteris d’adjudicació quina avaluació depèn de fórmules automàtiques: fins a 90 punts.
LOT 2:
Criteris d’adjudicació quina avaluació depèn de fórmules automàtiques: fins a 100
punts.
11. Presentació d’ofertes:
a.
b.
c.
d.
e.

Data de presentació: 02/09/2019, fins les 14:00 hores.
Documentació a presentar: La prevista en el plec de clàusules particulars.
Lloc de presentació: A les oficines de Mercabarna, a l’adreça indicada en l’apartat 1.
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 9 mesos.
Admissió de variants: No.

12. Obertura interna del sobre número 2, que conté les propostes avaluables mitjançant
criteris de judici de valor:
a. Lloc: A les oficines de Mercabarna, a l’adreça indicada en l’apartat 1.
b. Data i hora obertura de les ofertes: 13/09/2019 (acte de caràcter intern)
13. Obertura pública del sobre número 3, que conté les propostes econòmiques:
a. Lloc: A les oficines de Mercabarna, a l’adreça indicada en l’apartat 1.
b. Data i hora obertura de les ofertes: Es publicarà al perfil del contractant.
14. Modificacions: No es preveuen.
15. Cessió del contracte: No.
16. Condicions especials d’execució del contracte: No.
17. Subcontractació: No.
Barcelona, 15 de maig de 2019
Publicació Perfil
del contractant i
Anuncis de
Licitació

Lidia Redon Palain - DNI 36937372Q (SIG)
c=ES, o=Mercados de Abastecimientos de
Barcelona Sociedad Anónima
(MERCABARNA), 2.5.4.97=VATESA08210403, ou=Treballador públic de
nivell alt de signatura, sn=Redon Palain DNI 36937372Q, givenName=Lidia,
serialNumber=IDCES-36937372Q,
cn=Lidia Redon Palain - DNI 36937372Q
(SIG)
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