
 

EXP. NEG15108  
 
RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS 
DE BARCELONA, S.A "MERCABARNA" PER LA QUAL S’ADJUDICA EL CONTRACTE PER A 
LA REALITZACIO DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT, REPARACIÓ I MILLORA DE LA 
URBANITZACIÓ (OBRA CIVIL) PER L’ADEQUACIÓ AL PLA DE MOBILITAT PEATONAL 
INTERIOR AL RECINTE DE MERCABARNA, A LA ZONA FRANCA 
  
Antecedents: 
 
Analitzades les ofertes presentades per les empreses que han 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 la realització de les obres de 
condicionament, reparació i millora de la urbanització (obra civil) per l’adequació al pla de 
mobilitat peatonal interior al recinte de Mercabarna, a la Zona Franca a l’empresa                 
OBRES I SERVEIS ROIG S.A. amb CIF A08743098, tenint en compte que ha obtingut la 
puntuació més alta, per un import de 136.552,41€ (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 a la realització de les obres de condicionament, 
reparació i millora de la urbanització (obra civil) per l’adequació al pla de mobilitat 
peatonal interior al recinte de Mmercabarna, a la Zona Franca a l’empresa                 
OBRES I SERVEIS ROIG S.A. amb CIF A08743098, tenint en compte que ha obtingut la 
puntuació més alta, per un import de 136.552,41€ (IVA exclòs). 
 
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 manca presentar d’acord amb el que estableix  la 
clàusula 18 del Plec de Clàusules Administratives i constitueixi la garantia definitiva per 
import  de 6.827,62 € corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.  
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’empresa licitadora i publicar-la en el perfil del 
contractant. 
 
 
 
 
 
Barcelona a 31 de desembre de 2015 
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