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Aquest full informatiu té caràcter merament informatiu. En cap cas formarà part 
dels plecs de condicions que regiran la licitació, ni vincularà al contractant amb 
les empreses participants. 

Número d’expedient 

E00051 

 

Tipus 

Subministraments.  

Aquest anunci va dirigit a les empreses subministradores d'autobusos, amb 

experiència en la fabricació d'autobusos urbans i concretament dirigits a la 

prestació del servei de transport urbà de superfície d’una gran ciutat. 

 

Procediment 

Negociat. Llei 31/2007. 

 

Finalitat del Subministrament 

Des de fa més de 3 anys, TMB està treballant per una mobilitat sostenible per a 

la ciutat de Barcelona a través de la seva flota d’autobusos de transport públic 

de viatgers.  

Amb aquest objectiu TMB té en l’actualitat una flota que pot considerar-se de 

les més netes d’Europa. Les tecnologies de la flota actual són:  

- 411 vehicles de GNC,  

- 50 vehicles híbrids nous, 

- 70 vehicles dièsel transformats a híbrid i 13 unitats de vehicles 

GNC transformats a híbrid,  

- ha instal·lat 425 filtres de partícules i NOx. 

Dins de l’objectiu de continuar contribuint a la millora de l’aire de la ciutat de 

Barcelona, TMB vol iniciar un nou projecte d’avaluació per equipar una línia de 

bus de la ciutat amb vehicles elèctrics.  

Aquesta iniciativa s’emmarca dins d’un progressiu procés d’adquisició 

d’autobusos amb cero emissions que dependrà de l’evolució futura de la 

tecnologia d’electrificació. 



 

FULL INFORMATIU 
LICITACIÓ SUBMINISTRAMENT FLOTA BUS - ELÈCTRIC 

29.01.2014 

Nº Exp.E00051 

 

Així, TMB (seguint la línia dels desenvolupaments del projecte TRANSFORM) 

voldria conèixer dels fabricants de vehicles, no solament el tipus de vehicles 

que estan en disposició d’oferir a dia d’avui, sinó quines són les propostes i 

solucions amb les que estan treballant que permetin adaptar-se a aquesta nova 

demanda que exigeix 0 emissions  en els vehicles de viatgers de transport 

públic. 

Aquest anunci de convocatòria de licitació també té com a finalitat formular una 

consulta al mercat a fi i efecte d’encarar els requeriments que TMB preveu 

implementar a llarg termini per el transport públic de viatgers de la Nova Xarxa 

d’autobusos de la ciutat de Barcelona.  

 

Operació 

La propulsió dels vehicles serà elèctrica:  

- Elèctrica pura autònoma, amb sistema d’emmagatzematge amb bateries.   
- Elèctrica pura amb sistema de recàrrega en ruta. 
- Elèctrica pura amb sistema de Pila de Combustible a Hidrogen. 

 

En referència a l’operació dels vehicles elèctrics es podran admetre les 

següents possibilitats:   

- Amb sistema de recàrrega a la cotxera (Vehicles elèctrics autònoms o de 
Pila de Combustible). 

- Amb sistema de recàrrega a la cotxera, en els finals de línia i/o en 
estacions intermèdies, tenint en compte que en aquest cas es portaran a 
terme les corresponents adaptacions a la via pública. 
 
 

Àmbit 
 
L’àmbit de la licitació comprendrà el subministrament dels vehicles i de totes les 

estacions de càrrega (excepte l’obra civil de l’escomesa), per tal de donar 

servei al sistema d’operació seleccionat per complir els intervals de pas per les 

parades que es definiran posteriorment en el plecs de condicions tècniques.  

 

Requeriments 

Els vehicles estaran fabricats segons la directiva CE 2001/85 i Reglament 

CEPE/ONU 100R00. S’exigiran dos espais per a cadira de rodes i assegurar 

les normes d’accessibilitat segons les condicions tècniques establertes per 

Transports de Barcelona, les quals comunicarà a les empreses seleccionades. 
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Informació sobre la situació del contractista i condicions mínimes de 
caràcter econòmic i tècnic 

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat 

de participar, signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, 

telèfon, fax, adreça i correu electrònic. Així mateix, s’adjuntarà a la sol·licitud de 

participació la documentació que acrediti el compliment dels següents requisits 

de participació: 

a) Experiència en fabricació d’aquests tipus d’autobusos. 
b) Disposar de recursos necessaris per dur a terme la seva proposta. 

S’aportarà la documentació que acrediti i garanteixi tant el 
subministrament objecte del concurs (presentació de la tipologia 
d’autobusos proposada, i els seus resultats en operació), com la 
disponibilitat d’instal·lacions i mitjans tècnics i humans necessaris per a 
prestar una adequada assistència tècnica postvenda.  

 

També s’adjuntarà a la sol·licitud: 

a) Una relació detallada dels productes que tinguin més afinitat amb 
l’objecte de la licitació. 

b) La ubicació del servei post-venda, que, en tot cas, ha de garantir una 
resposta el més immediata possible en cas d’avaries que afectin a 
l’aturada del servei, així com el lliurament de recanvis, segons les 
condicions que marquin els plecs de condicions. 

c) Comptes anuals del darrer exercici tancat.  
d) Disponibilitat de l’ofertant per presentar proposta de finançament de 

l’operació de compra / leasing dels seus vehicles. 
 
Tots els documents aportats hauran d’adjuntar-se també en format PDF en 
suport Informàtic  (USB, CD,  etc.). 

 

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

a) Data límit de recepció de sol·licituds de participació: fins les 10 hores del 
dia 17 de febrer de 2014. 
 

b) Adreça on s’hauran d’enviar: hauran de ser entregades en sobre tancat 
al domicili social de l’empresa contractant. El sobre haurà d’indicar: Unitat de 
Contractació TMB (planta 5-N), Expedient E00051, Licitació " PROJECTE 
AVALUACIÓ VEHICLES ELÈCTRICS” i el nom de l’empresa sol·licitant. 
 

c) Idiomes: Totes las sol·licituds hauran de ser redactades en llegua 
catalana o castellana, indistintament. 
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Criteris de selecció  

D’entre les sol·licituds rebudes, Transports de Barcelona, SA seleccionarà un 

màxim de 10 licitadors per participar en la licitació. Els criteris de selecció seran 

els següents: 

Seran automàticament descartats els sol·licitants que no compleixin els 

requisits de participació o no presentin tota la documentació exigida en l’apartat 

anterior. D’entre els que compleixin, la selecció es farà d’acord amb els 

següents criteris: 

1. Experiència en la fabricació d’autobusos objecte de la licitació. 
2. Situació econòmica de l’empresa, a judici dels serveis financers de 

l’empresa contractant. 
3. Disponibilitat de recursos per a la fabricació i subministrament de 

l’objecte de la licitació, i disponibilitat d’instal•lacions i mitjans tècnics i 
humans necessaris per a prestar una adequada assistència tècnica 
postvenda. 

4. Capacitat de finançament del subministrador. 
5. Proximitat del servei post-venda al domicili social de l’empresa 

contractant. 
 

Fiances 
 
L’adjudicatari estarà obligat a dipositar, abans de la signatura del contracte, el 
5% de l’import total del subministrament adjudicat. Aquest dipòsit es 
materialitzarà bé en metàl·lic, o bé mitjançant aval d’una entitat bancària 
segons model establert per Transports de Barcelona. 

 

 

 


