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1. OBJECTE DEL DOCUMENT  

L’objecte d’aquest document es establir els requisits de capacitat tècnica i solvència 

econòmica que han de complir les empreses interessades en participar a la licitació 

per al manteniment d’instal·lacions de rentat de trens de Metro de Barcelona. 

 

 

2. EMPRESA CONTRACTANT 

FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, S.A., en endavant  METRO, 

amb N.I.F. A-08005795, i domicili social a Barcelona, carrer 60, número 21-23, 

Sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca, C.P. 08040.  

 

 

3. TIPUS DE LICITACIÓ:  OBJECTE I ABAST 

L’objecte d’aquesta licitació (Expedient nº E00129), convocada per procediment 

restringit a l’empara de la Llei 31/2007 amb publicitat als diaris oficials, es el de la 

contractació del manteniment integral de les instal·lacions de rentat de trens al llarg 

d’un període de quatre anys, amb possibilitat de resolució a partir del segon o tercer 

any. 

METRO es reserva el dret a variar l’abast de la present licitació i inclús del contracte 

adjudicat, en base a l’ajust del pressupost i de les ofertes rebudes. 

 

 

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

Es requisit necessari per participar a la licitació, disposar d’experiència en projectes 

similars. En aquest sentit, el licitador haurà de proporcionar la descripció de la seva 

experiència prèvia en manteniments similars a l’objecte de la licitació durant els 

últims 5 anys i aportar certificats de clients per als que hagin realitzat aquest tipus de 

treballs. 
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5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

El sol·licitant haurà d’aportar tota la documentació necessària per acreditar 

l’experiència exigida per participar a la licitació. A més, aportarà la següent 

documentació: 

 

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

b) Organigrama dedicat específicament a la prestació del servei, indicant les 

persones destinades a cada posició i el seu lloc de treball. 

c) Còpia dels comptes anuals e informe de gestió presentats al Registre 

Mercantil corresponents als últims dos anys, així com còpies dels informes 

d’auditoria externa en català o castellà.  

 

 

6. LLOC I DATA DE RECEPCIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ  

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 direcció postal i de correu electrònic. S’acompanyarà de tota la 

documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits de l’apartat 

interior.  

Tots els documents aportats hauran d’adjuntar-se en paper i format PDF en suport 

informàtic (USB, CD, etc.). 

 

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

4 de maig de 2015. 

 Direcció d’enviament: hauran de ser entregades en sobre tancat al domicili social 

de l’empresa contractant.  
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El sobre haurà d’indicar: Unitat de Contractació TMB (planta 5-N), Licitació E00129 

MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE RENTAT DE TRENS i el nom de 

l’empresa sol·licitant. 

 

 

7. CRITERIS DE SELECCIÓ 

Seran automàticament descartats els licitadors que no acreditin posseir l’experiència 

exigida com a requisit de participació o no presentin tota la documentació exigida 

anteriorment. 

Seran descartats els licitadors que no superin el anàlisis de la situació econòmica a 

criteri dels Serveis Financers de METRO.  

Dels sol·licitants que hagin acreditat el compliment de tots els requisits, METRO 

seleccionarà un màxim de 6 licitadors, d’acord amb el grau d’experiència en serveis 

anàlegs a l’objecte de la licitació.  

 

 

8. INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Informació d’àmbit general: 

Beatriz Castro, Responsable Unitat Aprovisionaments TMB 

Tel. 932987108, bcastro@tmb.cat 

Informació d’àmbit tècnic: 

Gaspar García García, Responsable Unitat Neteja i Imatge METRO 

Tel. 932988031, ggarciag@tmb.cat 
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