EXP. OB21104 – ANUNCI DE LICITACIÓ
Anunci de licitació del contracte relatiu al subministrament, mitjançant l’arrendament en la modalitat
de rènting, de tres vehicles pels departaments d’infraestructures i relacions laborals, amb mesures de
contractació pública sostenible.

Apartat 1. Poder adjudicador
1.1. Nom i adreces
Nom oficial: Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA
Número d'identificació fiscal: A-08210403
Direcció postal: C / Major de Mercabarna, 76, Centre Directiu, 5a planta
Localitat: Barcelona
Codi NUTS: ES511 Barcelona
Codi postal: 08040
País: España
Persona de contacte: Sra. Gemma Pérez
Correu electrònic: contractacio@mercabarna.cat
Telèfon: +34 93.556.30.00
Fax: +34 935.563.120
1.2. Adreces d'internet:
Direcció principal: http://www.mercabarna.cat
1.3. Tipus de poder adjudicador
Altres: Poder adjudicador no Administració pública
1.4. Principal activitat
Altres: Gestió de Mercats Centrals de Majoristes
1.5. Comunicació
Accés lliure, directe, complet i gratuït als plecs de la contractació a:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&req
Phase=Cn&pagingPage=0&idCap=16191149
Les
ofertes
de
participació
https://licitadors.mercabarna.es/portal

s’han

d’enviar

a

la

següent

direcció:

Apartat 2. Objecte
2.1. Denominació:
Contractació del subministrament, mitjançant l’arrendament en la modalitat de rènting, de tres
vehicles pels departaments d’infraestructures i relacions laborals, amb mesures de contractació
pública sostenible.
Número de referència: OB21104

2.2. Codi CPV principal
34100000-8 Vehicles de motor
2.3. Tipus de contracte
Subministrament
2.4. Breu descripció:
Prestació del servei aliè per a l’assessorament i suport en el desenvolupament del sistema de gestió
de la prevenció dels riscos laborals, d’acord amb el que s’estableix en la Llei de prevenció de riscos
laborals de 31/1995, de 8 de novembre, el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova
el Reglament dels Serveis de Prevenció i la seva modificació en el Reial Decret 337/2010, de 19 de
març, i també el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa, l’art. 24 de la Llei
31/1995 sobre coordinació d’activitats empresarials.
2.5. Informació relativa als lots
El contracte està dividit en lots: sí, 3 lots:
-

Lot 1: vehicle furgoneta tipus comercial lleuger elèctric (classificada com a N1)
Lot 2: vehicle furgoneta tipus comercial lleuger elèctric adaptat com a taller mòbil
(classificada com a N1)
Lot 3: vehicle turisme híbrid endollable fins al segment b (classificats com a M).

2.6. Valor total de la contractació (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 123.600,00 EUR
Valor estimat del contracte IVA exclòs: 123.600,00 EUR
2.7. Lloc d'execució
Codi NUTS: ES511 Barcelona
Emplaçament o lloc d'execució principal: Unitat Alimentària de Mercabarna (Barcelona)
2.8. Criteris d'adjudicació
LOT 1: Criteri econòmic i/o automàtic - Ponderació: 100
LOT 2: Criteri econòmic i/o automàtic - Ponderació: 100
LOT 3: Criteri econòmic i/o automàtic - Ponderació: 100
2.9. Durada del contracte
Durada en mesos: 48 mesos cadascun dels lots
El contracte podrà ser prorrogat: no
2.10. Modificació del contracte
El contracte podrà ser modificat: no.
2.11. Informació sobre fons de la Unió Europea
El contracte es refereix a un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea: no

Apartat 3. Informació de caràcter jurídic, econòmic, financer i tècnic
3.1. Habilitació per exercir l’activitat professional, inclosos els requisits relatius a la inscripció en
un registre professional o mercantil
No procedeix
3.2. Situació econòmica i financera
Les condicions de solvència econòmica i financera són les establertes a l’apartat E del quadre de
característiques del contracte.
3.3. Capacitat tècnica i professional
Les condicions de solvència tècnica o professional són les establertes a l’apartat E del quadre de
característiques del contracte.
3.4. Condicions especials d’execució
Les establertes, en el seu cas, en el quadre de característiques del contracte.
3.5. Informació sobre el personal encarregat de l’execució del contracte
Obligació d’indicar els noms i qualificacions professionals del personal assignat a l’execució del
contracte.
3.6. Llengües en que es poden presentar les ofertes o sol·licitud de participació:
Català, castellà

Apartat 4. Procediment
4.1. Tipus de procediment
Procediment obert, tramitació ordinària
4.2. Termini per a la recepció d’ofertes o sol·licituds de participació
Data: 10/3/2021
Hora local: 14:00 hores.
4.3. Termini mínim durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta
Durada en mesos: 4 (a comptar des de la data de finalització de presentació d’ofertes)
4.4. Condiciones per l’obertura de pliques
Obertura interna del sobre A
Data i hora: 11/3/2021 a les 9:00 hores
Obertura interna del sobre BC
Data i hora: 18/3/2021 a les 9:00 hores

4.5. Visita obligatòria
No.

Apartat 5. Informació complementària
5.1. Informació sobre la periodicitat
Es tracta de contractes periòdics: sí
5.2. Procediment i tipus de recurs
Recurs especial en matèria de contractació (art. 44 LCSP)
5.3. Òrgan competent per als procediments de recurs
Nom oficial: Tribunal de Contractes del Sector Públic
Direcció postal: Via Laietana, 14
Localitat: Barcelona
Codi postal: 08003 Barcelona
País: Espanya
Adreça d’internet: https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/

Barcelona, 22 de febrer de 2021

