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TRANSPORTS DE BARCELONA, SA

ANUNCI

del Transport de Barcelona, SA, sobre un concurs de subministrament per proce-
diment negociat.

1.- Entitat contractant: Transports de Barcelona, S.A., carrer 60, número 21-
23, sector A, Polígon industrial de la Zona Franca, 08040-Barcelona, telèfon 34 
93.2987000, fax 34 93.2987300. Número d’expedient: 31/2012.

3.- Naturalesa i classificació: Subministraments. Procediment negociat.

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

5.- a) Naturalesa del subministrament: Adquisició d’una quantitat estimada, i 
pendent de definitiva concreció, de 20 autobusos, corresponent a la inversió pre-
vista per a l’exercici 2013. Els vehicles seran de 12 metres (tipus 1), amb tecnologia 
híbrida i amb combustible dièsel o biodièsel. El sistema d’emmagatzematge podrà 
ser amb ultracaps o bateries, les quals podran ser amb tecnologia endollable o no 
endollable.

Els vehicles estaran homologats segons normativa vigent i respondran a la 
directiva 2001/85/CE ó R-107.03 ECE, amb una capacitat no inferior a 22 places 
asseguts i disposició d’un espai per a dues cadires de rodes segons les condicions 
tècniques establertes per Transports de Barcelona, les quals comunicarà a les 
empreses seleccionades.

b) No s’admeten ofertes parcials.

7.- Variants: No se admeten.

8.- Termini d’entrega: Els vehicles hauran de lliurar-se abans del 30 de novembre 
del 2013.

10.-a) Data límit per a la presentació de les sol·licituds de participació: a les 10 
hores del 10 de desembre de 2012.

b) Direcció: hauran de ser lliurades en sobre tancat al domicili social de les 
empreses contractants. El sobre haurà d’indicar: UNITAT DE CONTRACTACIÓ 
TMB (planta 5-N), Expedient 31/2012, Licitació: SUBMINISTRAMENT FLOTA 
BUS 2013 i el nom de l’empresa sol·licitant.

c) Idiomes: Les ofertes hauran de ser redactades indistintament en català o en 
castellà.

11.- Fiança definitiva: L’adjudicatari estarà obligat a dipositar, abans de la signatura 
del contracte, el 5% de l’import total del subministrament adjudicat.

14.- Criteris d’adjudicació: S’adjudicarà a l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
segons els criteris establerts al Plec de Condicions Particulars. Les ofertes hauran 
de contenir propostes de finançament, les quals seran estudiades i valorades dintre 
de l’oferta econòmica.

17.- Informació complementària: 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 següents requisits de participació:

1. Experiència en la fabricació d’autobusos urbans i concretament dirigits a la 
prestació del servei de transport urbà de superfície d’una gran ciutat.

2. Disposar dels recursos i mitjans necessaris per garantir el subministrament 
objecte de la licitació, així com disposar d’instal·lacions i mitjans tècnics i humans 
necessaris per a prestar una adequada assistència tècnica postvenda.

Juntament amb la sol·licitud de participació s’haurà d’aportar necessàriament:
- Documentació explicativa de la posició de l’empresa en el sector.
- Comptes anuals dels dos darrers exercicis tancats.
Seran descartats els sol·licitants que no presentin la documentació exigida o no 

acreditin el compliment dels requisits de participació.

Anuncis de l’Administració local
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Per a sol·licitar més informació poden dirigir-se a:
Informació general: Andrés Blanco, Aprovisionaments, Logística i Contractació, 

93.2987114.
Informació tècnica: Francesc González, Àrea Tècnica de Bus, 93.2987001.
Les despeses ocasionades per la publicació de tots els anuncis de la licitació seran 

a càrrec de l’empresa adjudicatària.

20.- Data de tramitació de l’anunci en el DOUE: 19 de novembre de 2012.

21.- Data de recepció de l’anunci en el DOUE: 19 de novembre de 2012.

Barcelona, 19 de novembre de 2012

ENRIC MELER GRAU

Director del Servei d’Aprovisionaments, Logística i Contractació

PG-323188 (12.326.065)
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