MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. “MERCABARNA”
Anunci de licitació
Per a la contractació del LLOGUER DEL LOCAL I MAGATZEM ANNEX, SITUAT EN EL PONT
NÚM. 3 DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX DE MERCABARNA, PER DESTINAR-LO A
L’ACTIVITAT DE BAR-RESTAURANT.

Número d’expedient: OB19119

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: L’adjudicació mitjançant contracte de lloguer del local i magatzem annex,
situat en el pont núm. 3 del Mercat Central del peix de Mercabarna, per destinar-lo
l’activitat de Bar- Restaurant.
b. Tipologia: Arrendament de local.
c. Divisió per lots i nombre: No.
d. Termini: Fins al 30 de setembre de l’any 2038.
e. Lloc d’execució: Mercat Central del peix de Mercabarna (Barcelona).

3.

Tramitació i procediment d’adjudicació:
a. Tramitació: Ordinària.
b. Procediment: Obert.
c. Regulació: No harmonitzada.

4. Preu mínim d’adjudicació:
60.000 € (IVA exclòs).
En tot cas, el preu mínim de licitació haurà de ser millorat a l’alça pels licitadors en la seva
oferta. 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 inicial:
S’estableix una RENDA ANUAL INICIAL de 17.400€ més IVA. La renda anual es pagarà en
fraccions mensuals de 1.450,00€ més IVA. Aquest import s'actualitzarà anualment.
La renda anual serà abonada mensualment dins dels primers deu (10) dies de cada mes a
les oficines de MERCABARNA o amb càrrec al compte que indiqui l’arrendatari.

6.

Revisió de preus:
La renda es revisarà anualment d’acord amb la clàusula 3.3 del Plec de clàusules jurídiques
i econòmiques.

7.

Garantia provisional: No.

8. Garantia definitiva:
L’import equivalent a dues rendes mensuals per la utilització del local i magatzem annex:
2.900,00 €.

9.

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

10. Capacitat i solvència:
Veure Plec de clàusules Jurídiques i Econòmiques.

11. Criteris d’adjudicació:
a. Criteris sotmesos a judici de valor ( veure plec de clàusules particulars): FINS A 10
punts, desglossats de la següent manera:
-

PLA DE NEGOCI DETALLAT → Fins a 3 punts.

-

INDICACIÓ DE LES ACTUACIONS QUE S’ADOPTARAN EN
RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL: → Fins a 3 punts.

-

CREACIÓ DE NOUS LLOCS DE TREBALL: → Fins a 4 punts

MATÈRIA

b. Criteris d’adjudicació automàtics: FINS A 90 PUNTS, desglossats de la següent
manera:
-

OFERTA ECONÒMICA: → fins a 90 punts.

12. Visita:
1a visita: El dia 20 de juny de 2019 a les 10:30 hores.
2a visita: El dia 21 de juny de 2019 a les 10:30 hores.
Condicions de les visites: Veure plec.

13. Presentació d’ofertes:
a.

Data de presentació: 09/07/2019, fins les 14:00 hores.

DE

b. Documentació a presentar: La prevista en el Plec de clàusules Jurídiques i
Econòmiques.
c. Lloc de presentació: A les oficines de Mercabarna, a l’adreça indicada en l’apartat 1.
d. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 6 mesos.
e. Admissió de variants: S’admeten millores, no variants.

14. Obertura d’ofertes econòmiques:
Es publicarà oportunament la data i hora d’obertura a la plataforma de contractació pública.

15. Despeses anuncis: En cas que hi hagin, l’empresa adjudicatària abonarà les despeses de
publicitat de la licitació del contracte que inclouen tant les despeses corresponents als butlletins
oficials, com, en el seu cas, les que generi la difusió de la licitació en altres mitjans de
comunicació.
Barcelona, 7 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=VATES-A08210403,
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)
2019.06.07 13:44:24 +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.

