
 

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

 
Anunci 

 
Convocatòria de licitació per a l’adjudicació del contracte d’obres  
d’urbanització de l’espai alliberat per l’antic Mercat Central de la Flor i 
Construcció d’una Nau Industrial Compartimentada (Multiservei III), d’acord 
amb les següents condicions:  
 
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: OB09101  
 

2. Objecte del contracte:  
 

a. Obres  d’urbanització de l’espai alliberat per l’antic Mercat Central de 
la Flor i Construcció d’una Nau Industrial Compartimentada 
(Multiservei III) 

b. Divisió per lots i nombre: Si, tres 
c. Lloc d’execució: Barcelona, Unitat Alimentària de Mercabarna, espai 

alliberat antic Mercat Central de la Flor . 
d. Termini d’execució:   Lot 1 : 1 any i 7 mesos 

Lot 2   :  3 mesos  
Lot 3   :  5 mesos   

 
1. Tramitació i procediment d’adjudicació: 
 

a. Tramitació: Ordinària 
b. Procediment : Obert  

 
1. Pressupost base de licitació:  

 
Lot 1 : 5.088.449.79 € (IVA exclòs) 
Lot 2 :    466.369,28 € (IVA exclòs) 
Lot 3 : 1.119.145,28 € (IVA exclòs) 
 
 

2. Garanties:  



 

 
Provisional: 3% de l’import de licitació  
Definitiva:  6% de l’import d’adjudicació 
  

3. Obtenció de la documentació i informació: El Plec de clàusules particulars,  i 
el model de contracte es podran obtenir pels interessats a través de la web 
de Mercabarna, www.mercabarna.cat. 

 
El Plec de condicions tècniques, el Projecte d’obres, el Pressupost i els 
plànols, en suport CD , es podrà obtenir fins el dia anterior a la presentació 
de la documentació a les oficines de Mercabarna, C/ Major de Mercabarna, 
76, Centre Directiu 5ª planta, 08040 Barcelona, entre les 9:00 i les 14:00 
hores. 

 
En cas que es vulgui obtenir la documentació en paper, aquesta s’haurà 
de recollir a les oficines de Mercabarna, C/ Major de Mercabarna, 76, 
Centre Directiu 5ª planta, 08040 Barcelona entre les 9:00 i les 14:00 hores, 
previ pagament de l’import de 100 €.    

 
4. Presentació d’ofertes: 
 

a. Data límit de presentació: Fins a les 14:00 hores, dia 31de juliol de 2009. 
b. Documentació a presentar : La prevista al plec de clàusules particulars. 
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: 4 

mesos comptats a partir de la data d’obertura de les proposicions 
e. Admissió de variants: S’admeten millores i variants 

 
Obertura d’ofertes: el dia 2 de setembre de 2009 a les 11 hores a les oficines 
de Mercabarna, a l’adreça indicada en l’apartat 1. 
 
Barcelona 30 de juny de 2009 
 
 
 
 
Montserrat Gil de Bernabé i Sala  
Directora General 
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