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EXP. NEG 14104
RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS
DE BARCELONA, S.A "MERCABARNA" PER LA QUAL S’ADJUDICA EL CONTRACTE DE
SERVEIS DE DISSENY I IMPRESSIÓ DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA I D’ACTIVITATS DE
MERCABARNA EN PAPER I DESENVOLUPAMENT D’UNA PAGINA WEB PER A LA
DIFUSIÓ DELS CONTINGUTS D’AQUESTA.
Antecedents:
Analitzades les ofertes presentades per les empreses 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 dur a terme “els serveis de
disseny i impressió de la memòria econòmica i d’activitats de Mercabarna en paper i
desenvolupament d’una pagina web per a la difusió dels continguts d’aquesta” a
l’empresa Extra Estudio, S.L amb NIF B58802976, tenint en compte que ha obtingut la
puntuació més alta, per un import de 66.500€ (IVA exclòs)
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 dur a terme “els serveis de disseny i impressió de la
memòria econòmica i d’activitats de Mercabarna en paper i desenvolupament d’una
pagina web per a la difusió dels continguts d’aquesta” a l’empresa Extra Estudio, S.L
amb NIF B58802976, tenint en compte que ha obtingut la puntuació més alta, per un
import de 66.500€ (IVA exclòs)
Segon.- Requerir a la adjudicatària per que, tal i com s’estableix en la clàusula 16 del
Plec de Clàusules Administratives constitueixi, abans de la formalització del Contracte,
la garantia definitiva per import de 3.325,00 € corresponent al 5 % de l’import
d’adjudicació.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’empresa licitadora i publicar-la en el perfil del
contractant.
El Director General
Josep Tejedo i Fernández
Barcelona a 27 de novembre de 2014
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