
 

MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A “MERCABARNA” 
 

Anunci de licitació  
 
per a la contractació de les obres de condicionament, reparació i millora de la 
urbanització (obra civil) per l’adequació al Pla de Mobilitat Peatonal Interior al recinte 
de MERCABARNA, a la Zona Franca. 
 
1. Entitat adjudicadora   
 

Organisme: 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 
Direcció correu electrònic: contractacio@mercabarna.cat 
Número d’expedient:  NEG.15108. 

 
2. Objecte del contracte  

 
a. Contracte relatiu a les obres de condicionament, reparació i millora de la 

urbanització (obra civil) per l’adequació al Pla de Mobilitat Peatonal Interior al 
recinte de MERCABARNA, a la Zona Franca. 

b. Divisió per lots i nombre: No. 
c. Lloc d’execució: Unitat Alimentària de Mercabarna (Barcelona). 
d. Termini d’execució: 2 mesos i mig i es comptarà des de la data de 

formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 
  
3. Tramitació i procediment d’adjudicació 

 
a. Tramitació: Ordinària. 
b. Procediment : Negociat amb publicitat a la web.  
c. Regulació: No harmonitzada. 

 
4. Pressupost base de licitació  

 
159.940,17(IVA exclòs). 

 
5. Garantia 

 
Provisional: No s’exigeix. 
Definitiva:  5% de l’import d’adjudicació. 
 

6. Termini per presentar les sol·licituds de participació 
 



 
Data límit de presentació: Fins les 10:00h. del dia 11 de desembre de 2015. 
 
Les sol·licituds es podran presentar a través d’alguna de les següents modalitats: 
 
a. Per registre, a Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. 

"MERCABARNA", c/ Major de MERCABARNA, 76, Centre Directiu 5a planta, 
08040 Barcelona. 

b. Per correu electrònic, a l’adreça contractacio@mercabarna.cat 
 

7. Obtenció de la documentació i informació 
 
El Plec de clàusules particulars  i el Plec de especificacions tècniques es podran 
obtenir pels interessats a través de la web de Mercabarna, www.mercabarna.cat 

 
8. Presentació de propostes (sobres 1, 2 i 3) 
 

a. Data límit: Fins a les 14:00h. del dia 21 de desembre de 2015. 
b. Lloc: Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A."MERCABARNA", c/ 

Major de MERCABARNA, 76, Centre Directiu 5a planta, 08040 Barcelona. 
c. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 4 

mesos comptats a partir de la data d’obertura de les proposicions. 
d. Admissió de variants: No. 

 
9. Termini de negociació 

 
Les dates de negociació condicionades a la valoració del contingut dels sobres 2 i 
3, es comunicaran per correu electrònic a les empreses que hagin passat a la fase 
de negociació. 
 

10. Presentació de la proposta objecte de negociació (sobre 4) 
 
En la invitació s’indicarà la data límit de presentació del sobre número 4 que 
contingui la proposta o propostes susceptibles de negociació. 
 

11. Dades de contacte 
 
En cas de tenir algun dubte en relació a aquest procediment de licitació, poden 
adreçar les seves consultes a la següent adreça de correu electrònic:  
contractacio@mercabarna.cat.  

 
 
Barcelona, 04 de desembre de 2015 
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