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ALTRES
ORGANISMES

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA

ANUNCI

de Transports de Barcelona, SA, sobre convocatòria d’una licitació, per procedi-
ment obert, per a la compra d’auriculars d’un sol ús per al sistema de megafonia 
a bord del Barcelona Bus Turístic.

1.  Entitat contractant: Transports de Barcelona,   SA, carrer 60, núm. 21-23, sector 
A, Polígon Industrial de la Zona Franca, Barcelona 08040, telèfon 93.2987000, fax. 
93.2987300. NIF A08016081. Número d’expedient: 33/2012.

2. Naturalesa: Subministrament, procediment obert.

3. Lloc de lliurament: Barcelona i Àrea metropolitana.

4. Objecte: a) Subministrament de 3.528.000 unitats d’auriculars d’un sol ús per 
a la seva utilització en el sistema de megafonia instal·lat a bord dels autobusos de 
la flota del Barcelona Bus Turístic.

b) Necessàriament s’ha de fer per al conjunt del subministrament requerit.

6. Variants: No s’admeten.

8. Termini de lliurament: Primer lliurament de 504.000 unitats al mes de juny 
de 2013. Les següents unitats en lliuraments programats de 504.000 unitats.

9. Sol·licitud de la documentació: a) Per a sol·licitar la documentació que conforma aquesta licitació han d’adreçar la seva petició, identificant l’empresa sol·licitant i detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça fiscal i e-mail, a l’adreça de correu 
electrònic: licitacions@tmb.cat .

10. a) Data límit de recepció d’ofertes: 3 d’abril de 2013, a les 10 hores.b) Adreça: hauran de ser lliurades en sobre tancat al domicili social de l’empresa 
contractant abans de les 10 hores. El sobre haurà d’indicar: UNITAT DE CON-
TRACTACIÓ TMB (planta 5N), Expedient 33/2012, Licitació: “AURICULARS 
BARCELONA BUS TURÍSTIC” i el nom de l’empresa ofertant.

c) Idiomes: Tota la documentació haurà d’estar redactada en català o castellà 
indistintament.

11. Obertura d’ofertes: No es realitzarà obertura pública d’ofertes.

12. Fiances: S’estableix una fiança provisional de 12.000 euros. S’estableix una fiança definitiva per un 5% de l’import d’adjudicació.
16. Termini de validesa de l’oferta: 6 mesos.

17. Criteris d’adjudicació: S’especificaran en el Plec de Condicions.

18. Informació complementària:
Per sol·licitar més informació poden dirigir-se a Beatriz Castro, tel .932987108.
Les despeses ocasionades per la publicació de tots els anuncis relacionats amb 

aquesta licitació seran a càrrec de l’adjudicatari.

20. Data d’enviament de l’anunci al D.O.U.E.: 30.1.2013.

21. Data de recepció de l’anunci al D.O.U.E: 30.1.2013.

Barcelona, 30 de gener de 2013

ENRIC MELER gRAU

Director del Servei d’Aprovisionaments, Logística i Contractació

Pg-326935 (13.032.051)
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Anuncis de l’Administració local
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