
ANUNCIS DIVERSOS

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA

ANUNCI sobre convocatòria d'una licitació.

Anunci de Transports de Barcelona, SA sobre la convocatòria d’una licitació, a l’empara de la Llei 31/2007 per
procediment 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, S.A., amb NIF A-08016081, ubicada al carrer 60, 21-23,
Sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca, C.P. 08040, Barcelona. Telèfon: 93 2987000. Fax: 93
2987300. NIF A08016081.Número de expedient: C80032.

3-  Naturalesa: Subministrament. Procediment Obert.

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

5-  Objecte:

a) Subministrament de 4.032.000 unitats d’auriculars d’un sol ús per a la seva utilització al sistema de
megafonia instal·lat a bord dels autobusos de la flota del Barcelona Bus Turístic.

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

7- Variants: No s’admeten.

8- Termini de lliurament: Primer lliurament de 504.000 unitats al mes d’abril de 2015. Les següents unitats en
lliuraments programats de 504.000 unitats.

9- Sol·licitud de la documentació: veure informació addicional en el Perfil del Contractant del web
www.tmb.cat.

10- a) Data límit de recepció d’ofertes : 15 de desembre de 2014, fins a les 10,00 h.

b) Direcció: S’hauran d’entregar en sobre tancat al domicili social de l’empresa contractant. El sobre haurà
d’indicar: UNITAT DE CONTRACTACIÓ TMB (PLANTA 5-N), Expedient C80032, 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-  Apertura d’ofertes: No es realitzarà apertura pública d’ofertes.

12-  Fiances: s’estableix una fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació.

15-  Informació sobre la situació del contractista i condicions mínimes de caràcter econòmic i tècnic: Veure
informació addicional al web www.tmb.cat.

16-  Termini de validesa de l’oferta: 6 mesos.

18-  Criteris d’adjudicació: S’especificaran als Plecs de Condicions.

20-  Òrgan per al recurs i mediació: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

21-  Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 21 d’octubre de 2014.

22-  Data de recepció de l’anunci al DOUE: 21 d’octubre de 2014.

23- 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 aniran a càrrec
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de l’empresa adjudicatària.

 

Barcelona, 21 d’octubre de 2014

 

Enric Meler Grau

Director del Servei d’Aprovisionaments, Logística i Contractació

 

(14.295.092)
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