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Aquest fulletó té caràcter merament informatiu. En cap cas formarà part dels 

plecs de condicions que regiran la licitació, ni vincula el contractant amb les 

empreses participants. 

 

Objecte de la licitació. 

L’objecte d’aquesta licitació es el subministrament de la producció gràfica del 

Barcelona Bus Turístic durant l’any 2013. 

El subministrament es composa de tres elements i les quantitats anyals 

estimades són les que es detallen a continuació: 

 

Fullet desplegable. 3.200.000 unitats 

Offset 4+4 tintes 

Estucat de 80 gr. Amb certificació FSC  

Mides 100 x 210 mm tancat i 600 x 330 mm obert. Plegat horitzontal + mig 

+ acordió 6 cossos ziga-zaga. 

Caixes 500 unitats 

Carnet descomptes 1.600.000 unitats 

Offset 4+4 tintes 

Estucat de 70 gr.  Coberta 130 gr. Amb certificació FSC  

Mides 99 x 69 mm tancat i 198 x 69 mm obert.  

Entre 34 i 44 díptics mes coberta, plegat i grapat sense fandit (total entre 

136 i 176 pàgines) 

Caixes 250 unitats 

 

Guia informativa   900.000 unitats 

Offset 4+4 tintes 
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Estucat de 70 gr.  Coberta 130 gr. Amb certificació FSC  

Mides 100 x 210 mm tancat i 200 x 210 mm obert.  

16 díptics mes coberta, plegat i grapat sense fandit  

Caixes 125 unitats 

 

Els lliuraments es faran a petició de TMB i la producció per estar subjecta a 

canvis no es farà al inici sinó que s’han de preveure unes 10 entrades a màquina 

al llarg de l’any. Els canvis poden afectar qualsevol dels tres elements, pel que 

només es pot tenir emmagatzemada la previsió de consum fins la propera 

producció. 

Els punts de lliurament podran ser  qualsevol centre de treball de TMB i en 

ocasions altres de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona. 

El primer lliurament s’ha de fer durant els primers dies de la segona quinzena de 

desembre, i els originals finals no estaran disponibles fins la primera quinzena de 

desembre. 

 

Requisits de participació 

Seran condicions indispensables per a participar en aquesta licitació les 

següents: 

Acreditar la seva experiència en produccions similars. 

Acreditar la maquinaria de que disposen per efectuar aquesta producció i 

certificar que ho produiran i manipularan sense subcontractar cap servei al 

marge del transport. 

Acreditar la certificació FSC 

Es verificarà la inscripció a ‘FSC Certificate Database’ de totes les empreses que 
sol·licitin participar i nomes podran ser convidades les que constin registrades. 

 

Es valorarà també la situació econòmica de les empreses que sol·licitin participar. 
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Contingut de les sol·licituds de participació. 

La sol·licitud de participació consistirà en una carta on es declari la voluntat de 

participar, i a la qual s’adjuntarà tota la documentació necessària per a acreditar 

el compliment dels requisits de participació referits en l’apartat anterior. 

Així mateix, s’adjuntarà: 

 Detall concret de les dades de l’empresa i persona de contacte per a la 
licitació, adreça, fax, e-mail i telèfon. 

 

 L’organigrama de l’empresa amb el detall dels recursos humans 
disponibles i el nombre de tècnics que disposin  

 

 Certificat detallant que poden fer tota la producció i manipulació sense 
subcontractar cap tasca o servei, al marge del transport. 

 

 Certificat detallant la maquinaria pròpia de l’empresa amb la que es 
produirà i manipularà l’objecte de la licitació. 

 

 Comptes anuals i informe d’auditoria de 2011. 

 

Termini i forma de presentació 

 

El termini d'admissió  de sol·licituds de participació finalitzarà a les 13 hores del 

dia 30 d’octubre de 2012. Aquestes hauran de ser lliurades en sobre tancat al 

domicili social de TRANSPORTS DE BARCELONA, SA: carrer 60, nº 21-23, del 

Sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca, C.P. 08040, Barcelona. 

 

 

El sobre haurà d’indicar: 

 

 

 

 

 

CONTRACTACIÓ TMB (planta 5-N) 

Expedient   14523917 

LICITACIÓ:  PRODUCCIÓ GRÀFICA BBT 

Nom Empresa sol·licitant 
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Criteris de selecció. 

D’entre les sol·licituds de participació rebudes, l’empresa contractant seleccionarà 

un màxim de 3 licitadors. 

Els criteris de selecció seran els següents: 

• Seran automàticament descartats els sol·licitants que no acreditin 

fefaentment el compliment de tots i cadascun dels requisits de participació. 

• D’entre els sol·licitants que hagin acreditat el compliment dels requisits, se 

seleccionarà els licitadors d’acord amb els següents criteris: 

• Grau d’experiència en serveis anàlegs a l’objecte del contracte. 

 

• Anàlisi del la situació econòmica de l’empresa a criteri dels Serveis 

Financers de Transports de BARCELONA. 

 

Durada del contracte. 

Un any. 

 

Penalitzacions 

S’establiran penalitzacions per manca de qualitat, incompliment de termini i faltes 

en el servei. 

En funció del cas les penalitzacions poden arribar a un màxim del 20 % de 

l’import.  

 

 

 


