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ALTRES
ORGANISMES

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
ANUNCI

de Transports de Barcelona, SA, sobre contractació de serveis.

Anunci d’un concurs, per procediment restringit l’empara de la llei 31/2007, de 30 d’octubre, per a la contractació de l’explotació publicitària gràfica i estàtica en l’interior dels autobusos de TB.
1. Entitat contractant: Transports de Barcelona, SA, amb NIF A-08016081, amb domicili social a Barcelona, carrer 60, 21-23, Sector A, Polígon Industrial Zona Franca, 08040. Telèfon: 93.2987000. Fax: 93.2987300. Expedient 10/2012
2. Naturalesa del contracte: Serveis de publicitat (871). Procediment restrin-

git.

3. Lloc de lliurament: Barcelona i Àrea Metropolitana.
5. Naturalesa i nombre dels serveis que s’han de prestar: Adjudicació de l’ex-plotació publicitària gràfica i estàtica en l’interior dels autobusos de la xarxa actual i futura de Transports de Barcelona, SA
8. Durada del contracte de servei: Es preveu inicialment una durada de 3 anys, 

prorrogables per 2 anys més.

10. Data límit de recepció de sol·licituds de participació: Fins a les 12 hores del 
dia 21 de maig de 2012.- Direcció: hauran de remetre en sobre tancat, a Contractació TMB (planta 5-N) 
al domicili social de l’empresa contractant. El sobre haurà d’indicar: LICITACIONS, Expedient 10/2012 Licitació: EXCLUSIVISTES PUBLICITAT INTERIOR BUS i 
el nom de l’empresa participant.

- Idioma (es): Totes les ofertes hauran d’estar redactades en llengua catalana o 
castellana, indistintament.

12. Fiances i garanties: No es demana fiança provisional.

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 manifes-
tant la voluntat de participar, signada per la persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, adreça i correu electrònic. A més, s’adjuntarà la documentació que es detalla al Full Explicatiu de la licitació, el qual podran obtenir al Perfil del Contractant de TMB, www.tmb.cat/perfildelcontractant . Així mateix a l’esmentat 
document es poden consultar els criteris de selecció dels participants.

D’entre les sol·licituds de participació rebudes, l’empresa contractant seleccionarà un màxim de 5 licitadors.
15. Criteris d’adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa, d’acord amb els criteris que es defineixen i concreten en el Plec de Condicions
16. Per a més informació podran dirigir-se a: Sobre aspectes tècnics: Sr Carlos Díaz. Promoció Comercial. Telèfon 93.2987348. Sobre aspectes generals: Sra. Beatriz Castro, Aprovisionaments, Telèfon 93.2987108
Les despeses ocasionades per la publicació d’aquest anunci seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
18. Data d’enviament de l’anunci: 27 d’abril de 2012

19. Data de recepció de l’anunci: 27 d’abril de 2012

Anuncis de l’Administració local
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Barcelona, 27 d’abril de 2012
ENRIC mELER GRAU

Director del Servei d’Aprovisionaments, Logística i Contractació

PG-312663 (12.124.018)
*

Anuncis de l’Administració local
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