
 

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

Anunci 
 
Convocatòria de licitació per a l’adjudicació del Contracte de serveis de recollida de 
residus classificats com a CAT.1 i  recollida i transport de residus classificats com a 
CAT.3 de l’Escorxador de Mercabarna. 
 
1. Entitat adjudicatària:   
 

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:  OB15101 
 

2. Objecte del contracte:  
 

a. La realització dels serveis de recollida de residus classificats com a CAT.1 i  
recollida i transport de residus classificats com a CAT.3 de l’Escorxador de 
Mercabarna. 

b. Divisió per lots i nombre: No 
c. Durada del Contracte: 12 mesos des de la signatura del Contracte, amb 2 

pròrrogues automàtiques de 6 mesos cadascuna, si cap de les parts 
comunica a l’altre la seva intenció de rescindir-lo amb 2 mesos d’antelació 
a la finalització del termini inicial o de la primera prorroga. 

 
3. Tramitació i procediment d’adjudicació: 

 
a. Contractació No Harmonitzada. 
b. Tramitació Ordinària. 
c. Procediment Obert.  

 
4. Pressupost base de licitació:  

 
Import total: 57.000€ (Iva exclòs), preu del Contracte pel termini inicial establert, 
es a dir, 12 mesos des de la signatura del Contracte. 

 
5. Valor estimat del Contracte: 

 
Import total: 114.000€ (Iva exclòs), import màxim del Contracte, incloses les 2 
eventuals prorrogues del Contracte. 
 



 

6. Garanties:  
 

Definitiva:  5% de l’import d’adjudicació . 
 

7. Obtenció de la documentació i informació: El Plec de Clàusules Particulars  i el Plec 
de Condicions Tècniques es podran obtenir pels interessats a través de la web de 
Mercabarna: www.mercabarna.cat. 

 
8. PRESENTACIÓ D’OFERTES: Lloc: A les oficines de Mercabarna, a l’adreça indicada 

en l’apartat 1. Data fins: 27/02/2015 hora: 14:00h. 
 

9. OBERTURA DE PROPOSTES: : Lloc: A les oficines de Mercabarna, a l’adreça 
indicada en l’apartat 1. Data fins: 17/03/2015 hora: 10:00h. 
 

10. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos 
comptats a partir de la data d’obertura de les proposicions. 
 

11. Admissió de variants: No s’admeten variants, si millores. 
 

 
Barcelona, 02 de febrer de 2015. 
 
 
 
 
Josep Tejedo i Fernández 
Director General 
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