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
d’execució de les obres de substitució puntual i reforç parcial dels panells del fals sostre del
Mercat Central del Peix de Mercabarna, amb mesures de contractació pública sostenible.
Número d’expedient: OB19117
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. Objecte del contracte: L’objecte del contracte és l’execució de les obres de
substitució puntual i reforç parcial dels panells del fals sostre del Mercat Central del
Peix de Mercabarna, amb mesures de contractació pública sostenible.
b. Tipologia: Obres
c. Divisió per lots i nombre: No.
d. Termini: 3 mesos des de la signatura del contracte.
e. Prorroga: No.
f. Lloc: Mercat Central del Peix de Mercabarna.
g. CPV: 45421146-9 Instal·lació de falsos sostres.

3.

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

Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
Regulació: No Harmonitzada.
Forma adjudicació: Procediment de licitació.

4.

Pressupost de licitació: 92.199,84€ (IVA exclòs).

5.

Valor estimat del contracte: 101.419,82€ (abans d’IVA), que es correspon amb el següent
desglossament:
-

Pressupost de licitació (IVA exclòs): 92.199,84€.
10% per possibles modificacions contractuals: 9.219,98€.
Total: 101.419,82€ (IVA exclòs).

6.

Garantia provisional: No.

7.

Garantia definitiva: 5% de l’import total d’adjudicació exclòs l’IVA.

8.

Obtenció de la documentació i informació:

El Plec de clàusules particulars, el Plec de prescripcions tècniques i 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/custo
mProf
9. Visita:
Dia: 12/06/2019.
Hora: 11 h.
Dia: 19/06/2019.
Hora: 11 h.
Lloc de trobada: Vestíbul del Centre directiu. (c/Major de Mercabarna 76, 08040 Barcelona.).
Persona de contacte: Jordi Alonso.
Les empreses interessades en realitzar aquesta visita, hauran de comunicar les seves dades i les
de la persona/es que assistirà/an a la visita (màxim 2 per empresa) a
jordi.alonso@masteringenieria.com, 24 hores abans del dia de la visita.
Tret d’aquestes dues visites no està previst realitzar cap visita més. La visita es farà
conjuntament.
10. Capacitat i solvència:
Veure plec de clàusules particulars.
11. Criteris d’adjudicació:
Veure plec de clàusules particulars.

12. Presentació d’ofertes:
a.
b.
c.
d.
e.

Data de presentació: 01/07/2019, 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: 6 mesos.
Admissió de variants: No.

13. Obertura del sobre número 2, que conté les propostes tècniques:
a. Lloc: A les oficines de Mercabarna, a l’adreça indicada en l’apartat 1.
b. Data: 04/07/2019.
14. Obertura del sobre número 3, que conté les propostes avaluables mitjançant criteris
automàtics:
a. Lloc: A les oficines de Mercabarna, a l’adreça indicada en l’apartat 1.
b. Data i hora obertura de les ofertes: El dia i hora de la obertura es comunicarà
oportunament a través del Perfil del Contractant.
15. Modificacions: Sí. Veure Plec de Clàusules Particulars.
16. Cessió del contracte: No.
17. Condicions especials d’execució del contracte: Veure Plec de Clàusules Particulars.
18. Subcontractació: Sí. Veure Plec de Clàusules Particulars.

Barcelona, 5 de juny 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)
2019.06.05 15:33:56 +02'00'

De conformitat amb allò establert a l’apartat 6 de l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar - en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’haver-ne rebut la present notificació- recurs d’alçada davant del
Regidor de Presidència, Aigua i Energia, d’acord amb les facultats delegades per Decret d’Alcaldia de 9 de novembre
de 2015, en concordança amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos. Si, un cop transcorregut aquest
termini, no s’ha dictat una resolució, es pot entendre desestimat el recurs.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la
recepció de la seva notificació. Contra la desestimació tàcita del recurs, que s'entendrà produïda un cop
transcorregut tres mesos comptats des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi notificat resolució
expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.”

