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ALTRES
ORGANISMES
FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA,
I TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
ANUNCI
de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, sobre
un concurs per procediment restringit.
1. Entitat contractant: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., amb NIF A08005795 i Transports de Barcelona, S.A., amb NIF A-08016081, ubicades al carrer
60, 21-23, Sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca, C.P. 08040, de Barcelona.
Telèfon: 93 2987000. Fax: 93 2987300. Número d’expedient: 14493167.
3. Naturalesa del Contracte: Serveis. Procediment restringit.
4. Lloc de lliurament: Barcelona i àrea metropolitana.
6. a) Naturalesa dels serveis que s’han de prestar: Contractació dels serveis
d’un institut d’estudis d’opinió per a realitzar estudis d’aforament de demanda.
8. Durada del contracte de serveis: 4 anys.
10. a) Data límit de recepció de sol·licituds de participació: a les 10,00 hores del
dia 27 de febrer de 2012.
b) Adreça a la qual s’han d’enviar: Hauran de dirigir-se en sobre tancat i ser
lliurades al domicili social de l’empresa contractant. El sobre haurà d’indicar:
CONTRACTACIÓ TMB (planta 5-N), Expedient 14493167, Licitació: ESTUDI
D’AFORAMENT DE DEMANDA A LES XARXES DE BUS I METRO i el nom
de l’empresa sol·licitant.
c) Idioma en el qual s’ha de redactar: Únicament s’acceptaran les escrites en
català o castellà.
12. Fiances i garanties exigides: S’establirà una fiança definitiva del 5% de
l’import anual adjudicat.
14. Informació sobre la situació del contractista i condicions mínimes de caràcter econòmic i tècnic: La sol·licitud de participació es concretarà en una carta
manifestant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant
persona de contacte, telèfon, adreça i e-mail. A més, s’adjuntarà a la sol·licitud de
participació la següent documentació:
a) Acreditació d’haver realitzat treballs amb característiques semblants a l’àmbit
de transport, en concret en estudis d’aforament i comptatge de demanda, en els tres
últims anys (incloent certificació de clients).
b) Acreditació de posseir instal·lacions i oficina tècnica en l’àmbit de Barcelona
i la seva àrea metropolitana.
c) Còpia dels comptes anuals i informe de gestió presentats al Registre Mercantil
dels dos darrers exercicis, així com còpia dels informes d’Auditoria externa.
15. Criteris d’Adjudicació: S’especificaran als Plecs de Condicions.
19. Data d’enviament de l’anunci: 2 de febrer de 2012.
20. Data de recepció de l’anunci: 2 de febrer de 2012.
21. Informació complementaria:
1. Sobre aspectes tècnics: Marc Dargallo , Servei d’Estudis, tel. 93.2987215.
2. Sobre aspectes generals: Beatriz Castro, Aprovisionaments, tel. 93.2987108.
Les despeses ocasionades per la publicació de tots els anuncis relacionat amb
aquesta licitació aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Anuncis de l’Administració local
http://www.gencat.cat/dogc
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Barcelona, 2 de febrer de 2012
ENRIC MELER GRAU
Director del Servei d’Aprovisionaments, Logística i Contractació
PG-307282 (12.034.011)
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