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Aquest fullet informatiu té caràcter merament informatiu. En cap cas formarà 
part dels plecs de condicions que regiran la licitació, ni vincularà al contractant 
amb les empreses participants. 

 

Número d’expedient 

35/2012 

 

Tipus 

Subministrament 

 

Procediment 

Negociat 

 

Descripció de l’objecte de la licitació: 

 

a) uniformes d'estiu i hivern durant el període 2014-2017 per al personal de 
TMB (aproximadament 4500 empleats). 

Inclou dos lliuraments de la dotació d'estiu i dos lliuraments de la dotació 
d'hivern. També s'inclou la dotació d'uniformitat al personal de nou ingrés i 
temporal i la reposició de peces durant els anys objecte del contracte. Els 
lliuraments es faran personalitzades a cada empleat en les dependències de 
l'adjudicatari a la ciutat de Barcelona. 

 

b) Necessàriament s’haurà de licitar per a la totalitat del subministrament 
requerit. No s'admetran ofertes parcials. 

 

 

Informació sobre la situació del contractista i con dicions mínimes de 
caràcter econòmic i tècnic: 

 

Són requisits de participació els següents: 

1. Experiència en projectes similars: En aquest sentit, el licitador haurà de 
proporcionar la descripció de la seva experiència prèvia en subministraments 
similars a l’objecte del contracte. Es valoraran especialment aquells relacionats 
amb personal d’empreses de transport i/o personal d’atenció al client (roba 
d’imatge o de “vestir”). 
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2. Acreditació de tenir, o bé, estar en disposició de tenir local cèntric a la ciutat 
de Barcelona per tal de efectuar els subministraments indicats a l’objecte de la 
licitació. 

 

El sol·licitant haurà d’aportar tota la documentació necessària per acreditar el 
compliment dels requisits de participació. 

 

Així mateix, aportarà la següent documentació: 

 

a) Informació general de l’empresa: estructura, organigrama. 

b) Còpia dels comptes anuals i informe de gestió presentats al Registre 
Mercantil corresponents als dos últims anys, així com còpies dels informes 
d'auditoria externa. 

 

Els criteris de selecció dels licitadors seran els següents: 

Seran automàticament descartats els licitadors que no acreditin el compliment 
dels requisits de participació, o no presentin tota la documentació exigida 
anteriorment. 

 

Dels sol·licitants que hagin acreditat el compliment de tots els requisits, TMB 
seleccionarà un màxim de 5 licitadors, d’acord amb els següents criteris:  

 

a) Grau d'experiència en serveis anàlegs als que són objecte del contracte. 
 

b) Anàlisi de la situació econòmica de l'empresa a criteri dels Serveis 
Financers de TMB. 

 

Lloc i data de recepció de les sol·licituds de part icipació . 

 

a) Data límit de recepció de sol·licituds de participació: Fins a les 13 hores del 
dia 19 d’abril de 2013. 
 

b) Adreça on s'hauran d'enviar: hauran de ser lliurades en sobre tancat en el 
domicili social de les empreses contractants. El sobre haurà d'indicar: 
Unitat de Contractació TMB (planta 5-N), Expedient 35/2012, Licitació 
“Subministrament Vestuari TMB” i el nom de l'empresa sol·licitant. 

 
c) Idiomes: únicament s'acceptaran les redactades en català o castellà. 

 


