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TRANSPORTS DE BARCELONA, SA

ANUNCI

de Transports de Barcelona, SA, sobre licitació per procediment obert.

1. Entitat contractant: Transports de Barcelona, S.A., amb N.I.F. A-08016081, 
domiciliada al carrer 60, 21-23, Sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca, 
08040 Barcelona. Telèfon 93 2987000. Fax: 93 2987300. Expedient: 14488493.

2. Naturalesa del contracte: Serveis. Procediment obert.

3. Lloc d’entrega: Barcelona i àrea metropolitana.

4. Naturalesa i objecte del contracte: Contractació del servei de recautxutatge 
de pneumàtics de Transports de Barcelona, en aproximadament 900 unitats/any.

5. Variants: no s’admeten.

6. Duració del contracte de serveis: 2 anys. Inici: 1 d’abril de 2012.

7. Adreça per sol·licitar els plecs de condicions: Els plecs de condicions poden 
descarregar-se a la nostra pàgina Web. www.tmb.cat , Perfil del Contractant.

8. Data límit de recepció d’ofertes: fins a les 10 hores del 13 de febrer de 2012. 
Es redactaran en català o castellà. No es realitzarà apertura pública d’ofertes.

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

10. Pagament: s’aplicaran les condicions generals de TMB.

11. Condicions mínimes de caràcter econòmic o tècnic: S’explicitaran als plecs 
de condicions.

12. Termini de validesa de l’oferta: les ofertes seran vàlides com a mínim 6 
mesos.

13. Criteris d’adjudicació: S’explicitaran als plecs de condicions.

14. Informació complementaria:
Per a sol·licitar més informació de la licitació poden dirigir-se a Sr. Blanco, Adjunt 

a la Direcció d’Aprovisionaments. Tel. 93.2987114.
Les despeses ocasionades per la publicació de tots els anuncis relacionats amb 

aquesta licitació seran a càrrec de l’adjudicatari.

15. Data de tramesa de l’anunci : 23 de desembre de 2011.

16. Data de recepció de l’anunci: 23 de desembre de 2011.

Barcelona, 23 de desembre de 2011

ENRIC MELER GRAU

Director del Servei d’Aprovisionaments, Logística i Contractació
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