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ALTRES
ORGANISMES

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA

ANUNCI

de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, d’una licitació per procediment 
negociat.

1. Entitat contractant: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, ??SA, amb do-
micili social al carrer 60, número 21-23, sector A, Polígon Industrial de la Zona 
Franca, Barcelona 08040, telèfon 93.2987000, fax 93.2987300. Número d’expedient 
14440714.

3. Naturalesa del contracte: Subministraments. Procediment negociat.

4. Lloc d’execució: Barcelona i àrea metropolitana.

5. Objecte del contracte: Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un 
sistema de tancament amb bombins electrònics no cablejats físicament, compatibles 
i gestionats a través de les targetes Mifare Classic 1K on es carregaran els privilegis 
de lloc, funció, data i hora, així com seu manteniment 24x7 durant la fase de projecte 
i el primer any després de la recepció definitiva.

8. Termini d’execució i data d’inici: El termini màxim d’execució serà de dotze 
mesos a partir de la signatura del corresponent contracte. La data d’inici màxima 
serà el 01/01/2012.

10. Data límit de recepció de les sol·licituds de participació: a les 13 hores del 
dia 30 de setembre de 2011.

- Direcció a la s’hauran d’enviar: hauran de ser entregades en sobre tancat en el 
domicili social de l’empresa contractant. El sobre haurà d’indicar: Contractació 
TMB (planta 5-N), Expedient 14440714, Licitació CILINDRES ELECTRÒNICS 
i el nom de l’empresa sol·licitant.

- Idiomes: únicament s’acceptaran les redactades en català o castellà.

11. Fiances i garanties exigides: No s’exigeix ??fiança provisional. S’establirà 
una fiança definitiva del 5% de l’import anual adjudicat.

13. Informació sobre la situació del contractista i condicions mínimes de caràcter 
econòmic i tècnic: La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expres-
sant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de 
contacte, telèfon, adreça i correu electrònic. A més s’adjuntarà a la sol·licitud de 
participació la següent documentació:

- Informació general de l’empresa: estructura, organigrama d’empresa, plantilla 
disponible i detall de tècnics que disposin de formació certificada.

- Còpia dels comptes anuals i informe de gestió presentats al Registre Mercan-
til corresponents als dos últims anys, així com còpies dels informes d’Auditoria 
externa.

- Acreditació d’instal·lacions plenament operatives en l’actualitat que individu-
alment tinguin més de 10.000 usuaris i bombins.

- Document que acrediti l’alta disponibilitat de materials en stoc.
- Acreditar solvència tècnica en el sector de tancaments electromecànics amb 

targetes sense contacte, amb instal·lacions de volum igual o superior a la requerida 
i capacitat per assistència 24 / 7 en totes les fases del projecte. Es partirà de la seva 
proposta de catàleg més idoni per a l’execució d’aquest projecte

16. Criteris de selecció: Únicament obtindrà una invitació per participar en aquesta 
licitació, el sol·licitant que acrediti el compliment de tots els requisits documentals 
i de solvència exigits en l’apartat 8 d’aquest anunci.

20. Data d’enviament de l’anunci: 9 de setembre 2011
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21. Data de recepció de l’anunci: 9 de setembre 2011.

22. Informació complementària:
Sobre aspectes tècnics: Jaume Edo, telèfon 93 214 8294
Sobre aspectes generals: Beatriz Castro, telèfon 93.2987108
Les despeses ocasionades per la publicació dels anuncis relacionats amb aquesta 

licitació correran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Per disposar de més informació poden consultar el perfil del contractant a la 

nostra pàgina web: www.tmb.cat.

Barcelona, 9 de setembre de 2011

ENRIC MELER GRAU

Director del Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Logística

PG-299351 (11.252.103)
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