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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present document determina les condicions tècniques que han de regir el concurs per la 

prestació del conjunt de tasques que comporten la certificació i els respectius seguiments de 

manteniment i gestió per a les normes ISO que actualment existeixen a Mercabarna. 

UNE-EN-ISO 9001. Disseny i impartició d’accions formatives de demanda. Impartició d’accions 

formatives d’oferta. 

UNE-EN-ISO 14001. Servei de gestió de residus sòlids urbans als usuaris de les instal·lacions 

incloses al recinte de Mercabarna. 

Mercabarna és l’empresa pública que concentra els mercats majoristes (Fruites i 

Hortalisses, Peix i Flor) i l’Escorxador de Barcelona, així com una gran Zona d’Activitats 

Complementàries (ZAC), amb més de 350 empreses d’elaboració, comerç, distribució, 

importació i exportació d’aliments frescos, i de serveis especialitzats. En els seus dos recintes, 

de 87 i 4 hectàrees, hi ha ubicades més de 700 empreses. Mercabarna proveeix a més de 10 

milions de persones i cada dia entren al recinte uns 14.000 vehicles i hi accedeixen unes 

23.000 persones, 6.500 de les quals són treballadors de les pròpies empreses i, la resta, són 

compradors que vénen a proveir-s’hi, transportistes, empreses de serveis... 

La ubicació de MERCABARNA és: 

 
Per a més informació, poden consultar la web de Mercabarna: www.mercabarna.cat 

http://www.mercabarna.cat/
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2. OBJECTE 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte determinar exhaustivament els serveis i 

les condicions, tant pel que fa als drets, com als deures de les dues parts (empresa i 

MERCABARNA), en l’execució del contracte. Aquests serveis comprendran el següents 

apartats: 

 

2.1. Auditories de certificació i seguiments de la UNE-EN-ISO 9001: 

 

- 2016: Segon seguiment de la certificació, norma ISO 9001:2008. 

- 2017: Renovació, norma ISO 9001:2015. 

- 2018: Primer seguiment, norma ISO 9001:2015. 

- 2019: Segon seguiment, norma ISO 9001:2015. 

 

2.2. Auditories de certificació i seguiments de la UNE-EN-ISO 14001: 

 

- 2016: Renovació, norma ISO 14001:2004. 

- 2017: Renovació, norma ISO 14001:2015. 

- 2018: Primer seguiment, norma ISO 14001:2015. 

- 2019: Segon seguiment, norma ISO 9001:2015. 
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3. CONDICIONS DE LA SELECCIÓ 

 

La selecció de la contractació del servei es regirà pel present Plec. Els interessats, pel sol fet de 

prendre part en la selecció, accepten el seu contingut.  

 

Tots els licitadors interessats en la licitació del LOT 1, han d’haver realitzat visita a la seu de 

Mercabarna amb caràcter obligatori, programada pel dia 25/04/2016 a les 11:00h. 

 

Per poder assistir, abans del dia 21/04/2016, s’haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça 

mambient@mercabarna.cat per tal de confirmar l’interès en la visita, indicant les dades (nom 

i DNI) de les persones que hi assistiran.  

 

Només podran assistir dues persones màxim per empresa interessada, les quals hauran de 

seguir les indicacions del tècnic responsable de la instal·lació. 

 

Realitzada la visita, es lliurarà a tots els licitadors assistents un certificat conforme l’han dut a 

terme. Aquest certificat s’haurà d’incloure, obligatòriament, en el sobre 2 (proposta tècnica) 

del LOT 1. Les visites per veure les instal·lacions i aclarir dubtes es farà en dies designats per 

MERCABARNA.  

 

Les visites es faran en grup i amb l’acompanyament d’un responsable de MERCABARNA que 

els facilitarà l’accés a les zones d’interès.   

 

Quantes incidències, dubtes o discrepàncies puguin sorgir en la interpretació i aplicació 

d’aquestes bases, seran resoltes per MERCABARNA.  

mailto:mambient@mercabarna.cat
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4. ÀMBIT TERRITORIAL DE LES PRESTACIONS A CONTRACTAR 

 

4.1. UNE-EN-ISO 9001. 

 

4.1.1. Centre Directiu: C/major de Mercabarna, 76, 3a planta. 08040 Barcelona. 

 

4.1.2. Aula de Carnisseria: C/Longitudinal 5, 93. 08040 Barcelona. 

 

4.1.3. Aula de Peixateria: C/Transversal 6, 12-16. 08040 Barcelona. 

 
4.1.4. Aula de Peixateria: C/Transversal 2. Mercat Central del Peix. 08040 Barcelona. 

 

4.1.5. Aula Floristeria: Carretera Antiga de València (B-204), 1. 08830 Sant Boi de 

Llobregat. 

 

4.1.6. Aula Operacions Magatzem: C/Transversal 2, 5. 08040 Barcelona. 

 

4.2. UNE-EN-ISO 14001. 

 

4.2.1.  L’àmbit territorial de la certificació és la Unitat Alimentària situada al polígon 

de Zona Franca de Barcelona. 

 

Els àmbits que es defineixen en aquest plec, podran ésser modificats en qualsevol moment 

per MERCABARNA. 

Aquestes modificacions seran assumides per l’adjudicatari amb les úniques limitacions que es 

dedueixen de l’aplicació directa d’aquest plec. 
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5. PRESTACIONS A CONTRACTAR 

 

Els serveis a contractar inclouen: 

-  L’estudi de la documentació. 

-  La planificació de les diverses auditories. 

-  La realització de les auditories. 

-  La confecció dels informes corresponents. 

-  El lliurament de 3 certificats originals. 

-  Desplaçaments i dietes de l’equip auditor. 

 

6. ORGANITZACIÓ 

 

En tot moment, l’adjudicatari ha de tenir disponible un únic interlocutor vàlid per respondre 

qualsevol consulta o observació que MERCABARNA estimi oportuna formular.  

L’empresa licitadora haurà de tenir els equips auditors qualificats i convenientment acreditats 

per realitzar els serveis encomanats. Mercabarna es reserva el dret de sol·licitar les 

acreditacions pertinents en tot moment. 

 

7. PROGRAMACIÓ DE TASQUES 

 

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar la programació de les tasques segons el planificat 

pels tècnics de MERCABARNA, sempre tenint en compte els horaris d’activitat dels diferents 

centres de treball.  

En cas de modificacions, s’haurà d’informar amb prou antelació tant per part de 

MERCABARNA a l’empresa adjudicatària com a l’inrevés. 

 

8. ABONAMENT DE LES TASQUES 

 

Mercabarna emetrà una comanda pel servei contractat, i l’empresa adjudicatària facturarà 

pels serveis realitzats. En aquestes factures caldrà fer constar el número de comanda. 

Els preus dels serveis no es revisaran. El preu ofertat serà per a la totalitat del contracte. 
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9. CONTINGUT DE LES OFERTES 

 

L’oferta del licitador ha de constar de dues parts ben diferenciades, PROPOSTA TÈCNICA i 

PROPOSTA ECONÒMICA. 

 

9.1. Proposta tècnica: 

 

Juntament amb l’oferta econòmica, el licitador ha de presentar un projecte tècnic concret i 

detallat, en forma de PROPOSTA TÈCNICA que inclogui un pla de treball de com efectuarà el 

servei. 

Només es consideren les PROPOSTES TÈCNIQUES que segueixin el guió establert, estiguin 

paginades correctament i presentin l’índex corresponent. 

Donada la importància que poden tenir aquests desglossaments per a la compressió de les 

ofertes, i posteriorment per analitzar possibles modificacions als plantejaments inicials de les 

prestacions efectivament contractades, MERCABARNA es reserva el dret de sol·licitar en 

qualsevol moment, durant el procés d’estudi de les ofertes, o posteriorment a l’adjudicació, 

els desglossaments complementaris, o la revisió dels preus unitaris si sorgeix algun dubte 

important al respecte. 

 

9.2. Proposta econòmica: 

 

Estarà formada per una única oferta bàsica amb els requeriments mínims fixats en aquest 

Plec. Aquesta oferta descriurà tots els serveis oferts. 

L’oferta constarà com a mínim de: 

- Document de resum de l’oferta presentada. 

- Matriu omplerta (PLEC ADMINISTRATIU). 

L’empresa adjudicatària facilitarà a MERCABARNA tres còpies de tots els documents de 

l’oferta en format paper i dos en format digital. 
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ANNEX I 
 

 

 ISO 9001 ISO 14001 

DADES EMPRESA 

(RAÓ SOCIAL) 

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. 
C/Major de Mercabarna, 76 
08040 Barcelona 
CIF: A08210403 
Tel. 93 556 30 00 
 

CONTACTE 
formacio@mercabarna.cat mambient@mercabarna.cat 

CENTRES DE TREBALL 

Aules serveis formació 

Aules peixateria 

Aula floristeria  

Aula carnisseria 

Aules serveis formació 

Aula operacions magatzem  
 

RECINTE MERCABARNA ZONA 

FRANCA 

PERSONAL IMPLICAT Plantilla interna: 5 
Plantilla subcontractada: 0 
Plantilla temporal: 20 

Plantilla interna: 10 
Plantilla subcontractada: 27 
Plantilla temporal: 0 

ABAST 

DISSENY I IMPARTICIÓ 
D’ACCIONS FORMATIVES DE 
DEMANDA. IMPARTICIÓ 
D’ACCIONS FORMATIVES 
D’OFERTA. 

SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS ALS USUARIS DE 
LES INSTAL·LACIONS INCLOSES 
AL RECINTE DE MERCABARNA. 

 

mailto:mambient@mercabarna.cat
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