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

 

Número d’expedient 

22/2013 

 

Tipus 

Serveis 

 

Procediment 

Restringit. Instruccions Internes. 

 

Descripció de l’objecte de la licitació  

 

Contractació del servei d’anàlisi i programació a l’entorn GIS (Sistema 
d’Informació Geogràfica) que doni resposta a les necessitats de suport correctiu 
així com a la realització de projectes de noves funcionalitats sobre els dos 
entorns diferenciats:  

• Model i processos de dades 
o Disseny i model de dades amb components geogràfics sobre 

negoci de transport. 
o Procediments i consultes en entorn Oracle Spatial. 
o Tractament i processat de dades geogràfiques des de entorn 

Java. 
• Desenvolupament de Serveis 

o Desenvolupament de Serveis per publicar i integrar-se amb altres 
sistemes (SOAP/REST, formats XML/JSON). Entorn JBoss amb 
framework SEAM. 

o Disseny de solucions transversals, perfil arquitecte de software. 
 

Homologació durant un període de 4 anys, amb confirmacions anuals, per a 
cadascun dels entorns, de forma independent. 

Als Plecs de condicions Particulars i Tècniques que conformen aquesta licitació 
es detallaran les característiques dels treballs a realitzar. 
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Informació sobre la situació del contractista i con dicions mínimes de 
caràcter econòmic i tècnic: 

 

Són requeriments 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 serveis similars 
a l’objecte del contracte durant els últims 5 anys, mitjançant aportació de 
certificats de clients.  

2. Especialització en desenvolupament sobre entorn Java/JBoss SEAM per 
integració de serveis. 

3. Especialització en desenvolupament sobre Java i Oracle Spatial per al 
modelat i processos de dades geogràfiques. 

4. Disponibilitat de treball en remot. 
 

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

 

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

 

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta manifestant la voluntat 
de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, 
telèfon, fax, direcció i adreça de correu electrònic. S’acompanyarà de tota la 
documentació necessària per acreditar el compliment dels requeriments de 
l’apartat anterior. 

 
Tots els documents aportats hauran d’adjuntar-se en format PDF en suport 
Informàtic  (USB, CD,  etc.). 
 

a)  Data límit de recepció de sol·licituds de participació: Fins les 10 hores del 
dia 10 de juny de 2013. 
 

a) Direcció d’enviament: 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 22/2013, Licitació "Anàlisi i 
programació per GIS” i el nom de l’empresa sol·licitant. 
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b) Idiomes: Totes les sol·licituds hauran d’estar redactades en llengua 
catalana o castellana, indistintament. 

 
 

Criteris de selecció. 

 

Els criteris de selecció dels licitadors seran els següents: 

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

 

Dels sol·licitants que hagin acreditat el compliment de tots els requeriments, 
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. Es valoraran especialment aquells relacionats amb 
empreses de transport de viatgers del sector públic. 

 
b) Anàlisis de la situació econòmica de l’empresa a criteri dels Serveis 

Financers de TMB. 
 

Informació. 

 

Per qualsevol consulta han de dirigir-se a Beatriz Castro Responsable Unitat 
d’Aprovisionaments. T. 932987108 

 

 


