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3 de febrer del 2020
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Altres anuncis – Comerç i Consum
ANUNCI: Exp. 29/20 de 22 de gener, de convocatòria d'atorgament de les
autoritzacions d'ús de les parades i magatzems dels Mercats Municipals de
Barcelona. Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, organisme autònom de l'Ajuntament
Barcelona convoca el procediment de concessió d’autoritzacions d’ús següent relatiu a
parades dels mercats municipals de Barcelona que consten a l’annex I d’aquest anunci,
d’acord amb el que disposa l’article 96 i concordants de la Llei 33/2003 de Patrimoni de
Administracions Públiques.
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Expedient núm.: 29/20
Objecte: Atorgament de les autoritzacions d’ús de les parades dels mercats municipals de
Barcelona.
Termini d’autorització: El que estableix el quadre annex I per a cadascuna de les parades.
Procediment: Obert - Tramitació: ordinària
Fiança provisional: 3% de l’import de licitació, que esdevindrà definitiva pel guanyador/a
durant el primer any d’activitat econòmica.
Forma de pagament i condicions econòmiques: D’acord amb el que especifica el Plec de
clàusules administratives.
Recollida de documents: El Plec de clàusules administratives és a disposició de les persones
interessades a l’Institut Municipal de Mercats. Carrer Gran de Sant Andreu, 200 (08030
Barcelona) de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores i a l’adreça d’internet:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&id
Cap=16053798
Model de proposició econòmica: De conformitat amb el contemplat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars.
Lloc de presentació de proposicions: Registre municipal de l'Ajuntament de Barcelona (OAC),
registre del Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Carrer Gran de Sant Andreu, 200
(08030 Barcelona), Oficina de Correus (mitjançant correu administratiu), abans de les 14:00
hores del darrer dia hàbil.
Termini de presentació de les proposicions: Serà de30 (TRENTA) dies naturalsa comptar des
de l'endemà de la publicació de l’anunci al BOP i s'acabarà a les 14 hores del darrer dia hàbil.
Es fa constar que si l'últim dia del termini cau en dissabte o festiu a la ciutat de Barcelona, la
presentació de les proposicions es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.
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Obertura de les proposicions econòmiques: Finalitzat el termini de presentació, la Mesa de
Contractació, mitjançant comunicació expressa a tots els licitadors, comunicarà el dia i hora
de l’obertura.
Vigència de les proposicions: Les persones licitadores estan obligades a mantenir la seva
oferta durant tres mesos, comptats des de la data d'obertura de les proposicions.
Les despeses dels anuncis publicats al BOP aniran a càrrec de les persones adjudicatàries de
forma proporcional.

Barcelona, 22 de gener de 2020. El secretari delegat de l’Institut, Manel Armengol i Jornet.
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