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1. EMPRESES CONTRACTANTS 

 

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A. (METRO) amb domicili social a 

Barcelona, carrer 60, número 21-23,  Sector A del Polígon Industrial Zona Franca, C.P. 

08040,  CIF A-08005795, 

 

TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. (TB) amb domicili social a Barcelona, carrer 60, 

número 21-23,  Sector A del Polígon Industrial Zona Franca, C.P. 08040,                            

CIF. A-08016081, 

 

I 

 

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A. (PSM) amb domicili social a Barcelona, 

carrer 60, número 21-23,  Sector A del Polígon Industrial Zona Franca, C.P. 08040,          

CIF A-63645220. 

 

En endavant denominades conjuntament: les empreses contractants, o bé, TMB. 

 

Número expedient: C80036. 

 

 

2. OBJECTE DE LA LICITACIÓ 

 

Es objecte d‟aquesta licitació, convocada al empara de la Llei 31/2007 mitjançant 

procediment obert amb publicitat als diaris oficials, l‟adjudicació del subministrament dels 

materials relacionats a l‟arxiu “model oferta cat.xlsx” que puguin precisar les empreses 

contractants durant un període de 4 anys. 

 

 

3. ABAST   

 

Les empreses contractants compraran les quantitats de materials que considerin 

adequades i necessàries. 
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L‟estimació de quantitats que com a consum anual les empreses contractants faciliten en 

aquest plec es simplement a efectes informatius, i en cap cas podrà significar un 

compromís de compra.  

 

Els ofertants s‟hauran de comprometre a vendre a les empreses contractants el 100% 

dels requisits de compra.  

 

 

4. UNITATS DE CONTRACTACIÓ 

 
S‟estableixen les següents unitats de contractació, definides a l‟Annex “model oferta 

cat.xlsx”: 

 

 UC 1: MATERIALS DE PINTURA I DROGUERIA. 

 UC 2: ROSQUES VARGAL. 

 UC3: MATERIAL HIDRÀULIC. 

 UC4: FULLES DE CARROCER. 

 UC5: SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS. 

 UC6: MATERIALS DE TALL. 

 UC7: CARGOLS/VOLANDERES/ROSCA. 

 

 

5. VIGÈNCIA 

 

La vigència del contracte serà de quatre anys. 

 

 

6. PRÒRROGA 

 

El contracte no es prorrogarà automàticament. En cas d‟acordar-se la pròrroga, aquesta 

haurà de formalitzar-se documentalment. 
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7. AMPLIACIÓ CONTRACTUAL 

 

En el supòsit de que les empreses contractants precisessin incorporar més materials a 

aquest contracte, l‟adjudicatari estarà obligat a acceptar-los. 

 

 

 

8. LLOC DE LLIURAMENT I TERMINIS 

 

L‟adjudicatari haurà de subministrar l‟estoc sol·licitat per a cadascun dels materials 

relacionats, en els terminis fixats per a cadascun d‟ells a partir del moment de la petició 

efectuada a través del sistema informàtic corresponent. 

 

En el supòsit de que es produís un increment de consum que alteressin les previsions, 

l‟adjudicatari haurà de subministrar les quantitats sol·licitades en un termini no superior al 

triple de l‟establert. 

 

En el supòsit d‟inclusió de materials objecte d‟una nova necessitat i que no estiguin 

inclosos a l‟arxiu actual, el proveïdor facilitarà a les empreses contractants el termini de 

lliurament per al nou material, en un màxim de 48 hores a partir de la sol·licitud. 

 

Els terminis d‟entrega dels materials seran vàlids durant un any, i seran revisats 

anualment. No obstant això, el proveïdor podrà proposar un canvi en el termini de 

lliurament d‟un material, amb una antelació no inferior a trenta dies a la proposició. 

 

En el supòsit de que les empreses contractants no puguin assumir aquesta proposta, 

aquest material podrà ser eliminat de l‟acord. 

 

Si el proveïdor ocasionalment no pogués complir els terminis de lliurament compromesos 

d‟algun material, s‟encarregarà de facilitar al mateix cost una alternativa de igual o 

superior qualitat, fins que les condicions de subministrament es normalitzin.  
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El proveïdor haurà de subministrar el material a l‟usuari final, o bé a través del magatzem 

de les empreses contractants en una primera fase, o bé a les cotxeres o tallers des de on 

s‟hagi demanat el producte. 

 

En el cas de les entregues al magatzem, el material haurà de venir acompanyat del codi 

de barres segons normativa especificada a l‟arxiu annex “Unificacio etiqueta codi de 

barres_CAT.doc”. En la resta dels lliuraments, el material s‟entregarà amb albarà i 

l‟etiqueta del codi de barres s‟enganxarà sobre ell. 

 

Sense aquests requisits, els lliuraments seran rebutjats. 

 

L‟albarà de lliurament dels materials haurà d‟incloure des de la primera entrega el codi de 

barres identificant la comanda a la que correspon. 

 

 
9. VARIANTS 

 

No s‟admetran variants, fora de les establertes al Plec de Condicions Tècniques. 

 
 
 
10.  OFERTES PARCIALS 

 

S‟admetran ofertes parcials, amb un mínim de 80% de les referències sol·licitades per a 

cada unitat de contractació, en cas d‟ofertar menys referències l‟oferta serà desestimada. 

 
 
 
11. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 

Per sol·licitar més informació sobre la licitació poden dirigir-se a: 

 

 Informació general: Sra. Beatriz Castro, Responsable Unitat de Aprovisionaments 

de Subministraments i Serveis, tel. 93.2987108. bcastro@tmb.cat . 

 

mailto:bcastro@tmb.cat
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 Informació  tècnica: Sr. José Manuel Campodarve, Responsable Unitat de 

Magatzem i Control de Qualitat. Tel. 93.2148272. jmcampodarve@tmb.cat . 

 
 

 

12. CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 

S‟haurà d‟incloure la documentació administrativa especificada en el Plec de Condicions 

Generals apartat 6, amb les excepcions recollides al mateix plec. 

 

A més, s‟haurà d‟incloure la següent informació complementària: 

 

  Presentació de la empresa. 

  Referències de contractes similars als de l„objecte de la licitació, acreditant-se 

mitjançant certificats de clients. 

 

 

13. CONTINGUT DE L’OFERTA ECONÒMICA 

 

Els preus i terminis de lliurament s‟indicaran OMPLINT en format Excel l‟arxiu adjunt 

(“model oferta.xlsx”). 

 

En aquest document disposen de la columna denominada “Preu” a la que heu d‟introduir 

el preu (amb un màxim de 2 decimals). Aquest s‟ha de correspondre amb la nostra “Unitat 

de Subministrament”, sent aquesta condició imprescindible, i en cap cas es correspondrà 

amb la unitat de venda (envasat). 

 

El preu no podrà tenir més de dos decimals. Si fos necessari, es modificaria la quantitat 

base. Exemple: preu ofertat 12,575 € / 1 unitat, hauríem d‟introduir en el full de càlcul 

125,75 € / 10 unitats. Només en cas de de que es produeixi una situació com aquesta, es 

podrà omplir la columna denominada “Per x unitats” indicant les unitats en múltiples de 10. 

En cas de no haver-hi anotacions en aquesta columna s‟entendrà que el preu ofertat es 

unitari (corresponent-se a la nostra unitat de subministrament).  

 

mailto:jmcampodarve@tmb.cat
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14. REVISIÓ DE PREUS  

 

Els preus seran el que es fixin en les corresponents ofertes i referits als materials que es 

citen al model d‟oferta. Els mateixos seran fixos durant períodes de 12 mesos a partir de 

l‟entrada en vigor del contracte, i transcorregut cada període, podran ser revisats o no, 

prèvia aprovació de les empreses contractants. A aquests efectes, a la seva oferta, el 

licitador proposarà la fórmula de revisió de preus que consideri adequada.  

 

Si el preu està subjecte a revisió, haurà d‟especificar-se a l‟oferta la fórmula de 

determinació, sense que aquesta pugui estar referenciada a l‟Índex de Preus al Consum 

(IPC), conforme a la Disposició Addicional octogèsima octava de la Llei 22/2013, de 23 de 

desembre, de Pressupostos Generals de l‟Estat. 

 

Si no indica cap revisió, s‟entendrà que els preus no es revisaran durant el període 

contractat. 

 

La revisió de preus serà tinguda en compte a efectes de valoració de l‟oferta. 

Donat el gran número de referències, per minimitzar els possibles errors de preus unitari a 

l‟oferta, es realitzarà una segona ronda aclaridora per tal que revisin o confirmin aquells 

preus unitaris que estiguin fora del rang de preus de TMB. 

 

Les empreses contractants es reserven el dret de acarar els preus amb els del mercat, de 

cara a avaluar la competitivitat dels mateixos, i si aquells fossin superiors, les empreses 

contractants podran cancel·lar el subministrament d‟aquells material el preu dels quals 

fossi superior al del mercat, o la totalitat del contracte si la part afectada fos majoritària, 

sense que això pugui suposar dret algun al subministrador. 

 

Qualsevol reducció de preus serà immediatament aplicable a les empreses contractants. 

 

 

15. CONTINGUT DE  LA PROPOSTA TÈCNICA 

 

L‟oferta tècnica ha de contenir com a mínim:  
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 Informe sobre terminis de lliurament del materials. 

 Informe sobre estructura comercial dedicada. 

 Informe sobre acords de qualitat i catàlegs personalitzats. 

 

 

Els ofertants podran presentar tots aquells serveis, que sense increment de preu, puguin 

suposar un valor afegit al contingut de la seva oferta. 

 

 

16. LLOC I DATA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES 

 

La data màxima de recepció de les ofertes serà el 7 d‟abril de 2015, a les 10 hores, al 

domicili social de les empreses contractants, a l‟atenció de la Unitat de Contractació TMB, 

planta 5-N. 

El sobre haurà d‟indicar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. FORMAT DE LES OFERTES  

 

La documentació administrativa es presentarà exclusivament en format imatge en suport 

informàtic.  

 

Les ofertes tècnica i econòmica es presentaran en format paper i suport informàtic. 

 

L‟oferta s‟ha d‟incloure signada. 

 

UNITAT DE CONTRACTACIÓ TMB (planta 5-N) 
 
Expedient: C80036 
 
LICITACIÓ: MATERIAL DE FERRETERIA  
 

Nom Empresa ofertant 
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18. FIANÇA PROVISIONAL 

 

No s‟estableix fiança provisional. 

 

 

19. FIANÇA DEFINITIVA 

 

S‟estableix una fiança definitiva del 5% de l‟import anual adjudicat, segons model descrit 

al Plec de Condicions Generals, la qual haurà de ser depositada al Departament de 

Tresoreria de les empreses contractants (Planta 4-N) en el moment que es formalitzi el 

compromís contractual. 

 

 

20. OBERTURA D’OFERTES 

 

No es realitzarà obertura pública d‟ofertes. 

 

 

21. CRITERIS DE SOLVÈNCIA  

 

Serà criteri de solvència necessari acreditar referencies de contractes similars a l‟objecte 

de la contractació. 

 

 

22. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

 

S‟adjudicarà a l‟oferta econòmicament més baixa, entre les que superin els criteris de 

solvència tècnica. 

 

Les empreses contractants es reserven el dret d‟adjudicar totes les unitats de contractació 

a un únic licitador o adjudicar totes les unitats de contractació de manera individual. 
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23. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Una vegada efectuada l‟adjudicació es procedirà a formalitzar el corresponent contracte 

de subministrament. 

 

 

24. AUTOFACTURACIÓ  

 

La/les empresa/es adjudicatàries hauran de signar l‟acord d‟autofacturació, el qual 

consisteix en que el proveïdor autoritzi a les empreses contractants a expedir en el seu 

nom les factures que documentin les relacions comercials entre ambdues empreses. 

 

Les empreses contractants confeccionaran amb periodicitat mensual les factures en nom 

del proveïdor i se li enviaran per correu en el termini de tres dies laborables a partir de la 

seva emissió.  

 

Les empreses contractants efectuaran el pagament de la factura l‟últim dia de cada mes, 

una vegada transcorreguts 30 dies de la data d‟emissió de la factura. 

 

 

25. INSPECCIÓ 

 

En el cas que l‟adjudicatari es comprometi a disposar d‟estoc a les seves dependències 

haurà de facilitar accés a TMB per comprovar l‟existència del mateix. 

 

 

26. ALTRES OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

 

Si en el transcurs de la vigència del contracte les empreses contractants consideressin la 

opció de compra per llista de materials o cistella de la compra, l‟adjudicatari estarà obligat 

a participar en la posada en marxa del sistema i a l‟elaboració del catàleg de productes 

detallat. 


