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Numero d’expedient 

E00048 

 

Tipus 

Serveis de publicitat. 

 

Procediment 

Negociat. 

 

 

Descripció de l’objecte 

Adjudicació dels serveis de Central de Compres de Mitjans de Comunicació  de 
Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA per a un 
període de 3 anys, prorrogable per 2 més. 

El guanyador de la licitació haurà de prestar, entre d’altres, els següents 
serveis: Estratègia, planificació i seguiment de mitjans de les campanyes de 
comunicació i màrqueting de TMB tan “off line” com “on line”. 

 
 

 

Condicions 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, adreça postal i e-mail. A més s’adjuntarà a la sol·licitud de 
participació la següent documentació: 

a) Acreditació de l’experiència en gestió de compres de mitjans de comunicació 
per a grans empreses  durant els últims 5 anys, amb especial referència a 
mitjans “on line”. Les empreses hauran de especificar la inversió publicitària 
realitzada i els resultats obtinguts. 

b) Acreditació de tenir, o bé estar en disposició de tenir, instal·lacions i/o oficina 
comercial a l’àrea metropolitana de Barcelona pel desenvolupament del servei 
contractat. 

c) Còpia dels comptes anuals i informe de gestió presentats al Registre 
mercantil de l’últim exercici, així com còpia dels informes d’auditoria externa.  

D’entre les sol·licituds de participació rebudes, l’empresa contractant 
seleccionarà un màxim de 5 licitadors. 

 



 

FULL INFORMATIU 
CENTRAL DE COMPRES DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Nº Exp. E00048 

 

APROVISIONAMENTS 

 

 

 

Aquesta selecció es farà de la següent manera: 

 

Seran automàticament descartats els licitadors que no acreditin fefaentment el 
compliment de totes les condicions de participació, o no presentin tota la 
documentació requerida. 

D’entre els sol·licitants que compleixin els requisits, la selecció dels 5 licitadors 
es farà d’acord amb els següents criteris: 

1. Experiència en els serveis sol·licitats en els darrers 5 anys i 
resultats obtinguts. 

2. Anàlisi de la situació econòmica de l’empresa a criteri dels Serveis 
Financers de les empreses contractants. 

 

 

 

Lloc i data de recepció de les sol·licituds de participació 

a) Data límit de recepció de sol·licituds de participació: Fins a les 10 hores del 
dia 16 de desembre de 2013. 

b) Adreça.- Hauran d’enviar-se en sobre tancat, a Transports Metropolitans de 
Barcelona, Unitat de Contractació TMB (planta 5-N) a l’adreça: carrer 60, 
número 21-23, Sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca, C.P. 08040, 
Barcelona. El sobre haurà d’indicar: LICITACIONS, Expedient E00048, 
Licitació: CENTRAL DE COMPRES DE MITJANS DE COMUNICACIÓ i el nom 
de l’empresa sol·licitant. 

c) Idioma(es).- Totes les ofertes hauran d’estar redactades en llengua catalana 
o castellana, indistintament. 

 

 

 

Informació complementaria: 

 

Sobre aspectes tècnics: Gonzalo Riffo gariffo@tmb.cat , tel. 93.2987366. 
 

Sobre aspectes generals: Beatriz Castro, bcastro@tmb.cat , tel. 93.2987108. 
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