
 

EXP.: OB16107 
 

RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS 
DE BARCELONA, S.A. "MERCABARNA" PER LA QUAL S’ADJUDICA EL CONTRACTE PER 
A L’EXPLOTACIÓ D’UN ESPAI DINS DE LA UNITAT ALIMENTÀRIA  DESTINAT A LA 
GESTIÓ I TRANSPORT DE LA FUSTA DE LA UNITAT ALIMENTÀRIA “MERCABARNA” 
 
Antecedents: 
 
Analitzades la oferta presentada per l’empresa que ha pres part en aquesta selecció i 
tenint en compte l’informe tècnic de valoració emès per la Unitat Tècnica de 
Contractació que ha proposat adjudicar el contracte per a l’explotació d’un espai dins 
de la unitat alimentària  destinat a la gestió i transport de la fusta de la Unitat 
Alimentària “Mercabarna” a l’empresa SERRADORA DOMÈNECH, S.L. amb NIF B-
17653460, tenint en compte que ha obtingut la puntuació més alta, amb un cànon per 
la gestió de la fusta de 3.000€/mes (IVA exclòs), a  més del lloguer per la utilització de 
l’espai (51€/m2/any, 389,36m2). 
 
Fonaments de dret:  
 
D’acord amb el que estableixen les Instruccions Internes de Contractació de 
Mercabarna i el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
S’HA RESOLT:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte per a l’explotació d’un espai dins de la unitat 
alimentària  destinat a la gestió i transport de la fusta de la Unitat Alimentària 
“Mercabarna” a l’empresa SERRADORA DOMÈNECH, S.L. amb NIF B-17653460, tenint 
en compte que ha obtingut la puntuació més alta, amb un cànon per la gestió de la 
fusta de 3.000€/mes (IVA exclòs), a  més del lloguer per la utilització de l’espai 
(51€/m2/any, 389,36m2). 
 
Segon.- Requerir a l’adjudicatària per que en el termini màxim de 10 dies hàbils, a 
comptar des del següent a la recepció de la present notificació, presenti la 
documentació acreditativa i que li manqui presentar d’acord amb el que estableix el 
Plec de Clàusules Administratives i constitueixi la garantia definitiva per import de 
3.309,56€ corresponent a 2 rendes mensuals pe la utilització de l’espai.  
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores i publicar-la en el perfil 
del contractant. 
 
Barcelona,  a 20 de juliol de 2016 
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