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1. INTRODUCCIÓ 

 

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 

 

El present contracte té per objecte la contractació d’una consultoria per al disseny, 

desenvolupament i suport a la implantació d’un sistema de qualitat i medi ambient segons les 

normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, per a l’activitat principal de Mercados de 

Abastecimientos de Barcelona, S.A., en endavant Mercabarna; CNAE 6820, lloguer de bens 

immobles per compte propi. 

Queden exclosos de l’àmbit d’aquest plec els espais de Mercabarna Flor i l’Escorxador. 

 

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: CONTINGUTS DE LES TASQUES 

 

Es valorarà el coneixement que demostri l’adjudicatari en relació als treballs que s’han de 

realitzar i la seva problemàtica. Per a la qual cosa, els licitadors hauran de presentar com a 

annex una memòria que contindrà una descripció detallada de la metodologia que s’utilitzarà 

en relació als preceptes del present plec (un màxim de 25 planes). 

 

Per a l’elaboració de la citada memòria, com a mínim, s’hauran de contemplar les actuacions 

proposades en l’apartat 2.1 del present plec tècnic. 

 

Les millores seran descrites metodològicament i es planificaran en el temps dins del marc 

global del projecte. 

 

El sistema de gestió de la qualitat i medi ambient a implantar a Mercabarna té per finalitat la 

estandarització de les activitats bàsiques que es desenvolupen a l’organització. Aquesta 

estandarització s’assegurarà en base a la definició del mapa de processos i dels procediments 

a seguir per a la posada en marxa de les diferents actuacions integrants del projecte, 

encloent-se en tot cas, instruccions per a la correcta operació de la gestió del disseny, 

planificació, seguiment i avaluació de les diverses activitats, de les comunicacions amb els 

diferents grups d’interès, de la gestió dels recursos, tant humans com materials, i de tots 

aquells procediments exigits per les dues normes. 
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3.1. Anàlisi de la situació; durada mínima 16 hores. 

 

Aquesta fase inicial, que es plasmaria en diverses reunions, entre l’adjudicatari i els 

responsables de Mercabarna designats, contemplaria les següents fases: 

- Posicionament estratègic: 

◦ Definició de l’abast. 

◦ Identificació dels processos operatius. 

◦ Identificació de les operacions i relació amb proveïdors, clients i 

usuaris. 

◦ Identificació de processos estratègics. 

 

- Organització interna: 

◦ Coneixement de les instal·lacions. 

◦ Acompliment legal. 

◦ Indicadors i objectius. 

 

- Organigrama, mapa de processos i requeriments. 

 

3.2. Formació i sensibilització; durada mínima total, 34 hores. 

 

- Formació als tècnics de Mercabarna sobre els sistemes de gestió certificats 

actualment; ISO 9001 per a serveis de formació i ISO 14001 per al sistema de 

recollida selectiva de RSU: S’impartirà un mínim de 5 hores de formació per 

a l’adaptació de cadascuna de les dues normes ISO per a la versió de 2015 

(10 hores en total com a mínim). 

 

- Formació a la plantilla de Mercabarna sobre la implantació dels nous 

sistemes de gestió de qualitat i medi ambient: S’impartiran un mínim de 24 

hores de formació i sensibilització amb la finalitat d’aplicar les dues 

normatives per a l’activitat general de l’organització (6 grups x 25 persones 
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aproximadament x 4 hores). Com a conseqüència de l’organització del 

treball per torns pròpia de Mercabarna, possiblement alguna acció 

formativa hagi de ser en horari nocturn. 

 

3.3. Assessorament i suport; durada mínima de 86 hores. 

 

La definició del sistema de gestió generarà, a partir de la informació obtinguda amb els 

interlocutors de les diferents àrees operatives, la documentació que sigui més adient (política, 

objectius, procediments...).  Els licitants hauran de descriure la seva metodologia de treball, 

incidint en aquells aspectes en que, a partir de la seva experiència s’asseguri un major grau 

d’operativitat en les sistemàtiques documentades i optimització de les tasques associades a 

aquesta etapa del projecte.  

 

Per tal d’optimitzar el servei d’assessorament, cal que Mercabarna disposi, en tot moment, 

d’un únic interlocutor de suport. Aquest suport es podrà realitzar, bé via telefònica o 

presencial, depenent de les necessitats particulars de Mercabarna. 

 

3.4. Implantació i auditoria interna; durada mínima de 32 hores. 

 

Després de l’elaboració de la documentació del Sistema de Gestió, i una vegada format tot el 

personal implicat, el licitant donarà suport a la seva implantació efectiva. Per fer-ho, 

s’establirà amb detall el programa d’implantació, incloent la relació d’activitats fonamentals 

que s’han de realitzar, recursos i terminis. 

Una vegada implantat el sistema, l’adjudicatari realitzarà una auditoria interna, prèvia a la de 

certificació per una entitat externa acreditada.  

 

3.5. Suport a la certificació externa; durada mínima de 32 hores. 

 

L’adjudicatari participarà activament en el procés de certificació, des de la col·laboració en la 

tramitació de la documentació amb l’entitat de certificació seleccionada, fins a 
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l’acompanyament en els diferents fases d’auditoria. Així mateix, donarà suport a la definició 

de les accions correctives necessàries per solucionar les possibles desviacions detectades. 

 

4. CARACTERÍSTIQUES DE L’EQUIP TÈCNIC 

 

El licitador ha d’incloure a la seva oferta una descripció detallada de l’equip tècnic que 

s’utilitzarà per al desenvolupament de les tasques. Tanmateix, ha d’incloure les funcions de 

cada membre de l’equip i el Currículum Vitae detallat de cadascun. 

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

qualsevol consulta o observació que MERCABARNA estimi oportuna formular.  

Tanmateix, es valorarà que l’equip de treballes sigui el mateix en totes les fases del procés. En 

cas que calgui modificar part o la totalitat de l’equip, caldrà justificar-ho degudament i 

Mercabarna es reserva el dret d’acceptar o refusar l’esmentada justificació.  

L’equip de treball haurà de disposar de titulació universitària i formació acreditada en UNE-

EN ISO 9001 i UNE –EN ISO 14001, per a la definició i implantació de Sistemes de Gestió de 

Qualitat i Medi Ambient, i una experiència professional mínima demostrable de 2 anys en 

consultoria a empreses de gestió pública. 

Tanmateix, es valorarà que l’equip consultor disposi de certificació IRCA (o equivalent). En cas  

Tota la documentació acreditativa haurà de ser presentada juntament amb l’oferta tècnica. 

 

5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I ABONAMENT DE LES TASQUES 

 

El pressupost màxim de licitació serà de 22.000 € per a la totalitat del contracte, incloent 

l’adaptació de les 2 certificacions a la nova normativa i l’assessorament per a l’ampliació de 

l’abast de les mateixes. 

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.  

L’adjudicatari emetrà una factura mensual amb les hores de servei realitzades.  

El pagament es realitzarà a 30 dies segons recepció i aprovació de la factura per part de 

Mercabarna. 
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L’import dels serveis realitzats s’anirà descomptant de la totalitat del contracte. Quan no hi 

hagi servei, no s’emetrà cap factura. 

 

6. CONTINGUT DE LES OFERTES 

 

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

PROPOSTA ECONÒMICA. 

 

6.1. 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. 

 

6.2. Proposta econòmica: 

 

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

i els seus imports totals. Aquesta oferta descriurà tots els serveis oferts. 

Caldrà indicar dins de l’oferta el preu per hora de servei demandat. 

 

L’oferta constarà com a mínim d’un document de resum de l’oferta presentada. 

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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