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FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA, I TRANSPORTS 
DE BARCELONA, SA

ANUNCI

de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, sobre 
contractació de serveis.

Anunci d’una licitació, per procediment negociat a l’empara de la llei 31/2007, de 
30 d’octubre, per a la contractació del manteniment dels seus servidors.

1. Entitat contractant: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. i Transports de 
Barcelona, S.A, amb domicili social al carrer 60, número 21-23, sector A, Polígon 
Industrial de la Zona Franca, C.P. 08040, Barcelona, tel. 93.2987000, fax 93.2987300. 
Nº d’expedient: 15005716.

3. Naturalesa del contracte: Serveis.

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

6. Objecte del contracte: Serveis de manteniment de servidors de TMB en tres 
unitats:

- Unitat de Contractació 1 - Servidors X86
- Unitat de Contractació 2 - Servidors PA-RISC
- Unitat de Contractació 3 - Suport especialista expert en HP-UX i Linux.
Es podrà licitar per a una o diverses unitats de forma individual. Opcionalment, 

s’admetran ofertes per a diverses unitats i/o pel conjunt.

7. Variants: No s’admeten.

8. Duració: Per a les unitats 1 i 3: 3 anys. Per a la unitat 2: 4 anys, prorrogable 
un any més.

10. Data límit de recepció de sol·licituds de participació: a les 10,00 hores del 
dia 30 de gener de 2012.

Direcció a la que hauran d’enviar-se: Hauran de ser entregades en sobre tancat 
al domicili social de l’empresa contractant. El sobre haurà d’indicar: Contractació 
TMB (planta 5-N), Expedient 15005716. Licitació Manteniment Servidors TMB 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 firmada per persona apoderada, detallant persona de 
contacte, telèfon, direcció 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 dels tècnics dedicats al projecte (es valorarà no subcontractar 
l’execució dels treballs).

Còpia dels comptes anuals i informe de gestió presentats en el Registre Mer-
cantil corresponents als dos últims anys, així com còpies dels informes d’Auditora 
externa.

Certificat d’empresa o divisió d’aquesta plenament dedicada al manteniment i 
suport d’infraestructures de TI. S’acreditarà l’experiència en manteniment de servi-
dors i infraestructures tècniques (s’exigirà àmplia especialització en manteniment 
d’aquests àmbits).

Acreditació d’empresa homologada (partnership) o acord de col·laboració amb 
HP. Es valorarà en la selecció d’empreses participants.

Certificacions de Qualitat. Es valoraran les normatives ISO 9001 i ISO 14001.
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Per a les unitats 1 i 2: acreditació de disponibilitat d’un Call-center operatiu 24 
hores.

17. Criteris de selecció: Únicament obtindrà una invitació per a participar en 
aquesta licitació l’empresa sol·licitant que acrediti el compliment de tots els requisits 
documentals i de solvència exigits. En raó de l’objecte de la licitació, es limitarà a 
7 empreses el número de participants per unitat.

20. Data de la tramesa de l’anunci: 16 de gener de 2012.

21. Data de recepció de l’anunci: 16 de gener de 2012.

22. Informació complementaria:
Sobre aspectes tècnics: Javier Jarne, jjarne@tmb.cat , telèfon: 93.2987485
Sobre aspectes generals: Beatriz Castro bcastro@tmb.cat , telèfon 93.2987108.
Les despeses ocasionades per la publicació dels anuncis relacionats amb aquesta 

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

www.tmb.cat.

Barcelona, 16 de gener de 2012

ENRIC MELER GRAU

Director del Servei d’Aprovisionaments, Logística i Contractació

PG-306160 (12.017.012)

*

Anuncis de l’Administració local

2260Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6048 – 19.1.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007


		2012-01-18T16:21:47+0100
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




