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1. OBJECTE DEL DOCUMENT. 

 

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

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

número E00064, pel SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VINT (20) COLUMNES  

D’ELEVACIÓ (GATS) MÒBILS PER L’AIXECAMENT DE TRENS. 

 

2. EMPRESA CONTRACTANT 

 

L’empresa contractant es FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A., des d’ara 

FMB, amb domicili social a Barcelona, carrer 60, nombre 21-23, Sector A Polígon Industrial 

Zona Franca, C.P. 08040, Barcelona, NIF A-08005795. 

 

3. TIPUS DE LICITACIÓ. 

 

Tipus de licitació: Instruccions internes. 

Procediment:  Restringit 

Publicitat:  Perfil de Contractant 

 

4. ABAST 

 

En aquest apartat es defineix, de manera somera, l’abast del subministrament i instal·lació a 

contractar en aquesta licitació: 

 Subministrament i instal·lació de 20 columnes elevadores mòbils per aixecar trens, de 

fins a 5 cotxes, de manera simultània i amb possibilitat d’usos parcials en la selecció 

d’elevació de columnes. 

 Fabricant amb certificat de qualitat de disseny i de fabricació. 

 Facilitat per comandar els equips d’elevació, temps necessari pel muntatge i 

desmuntatge dels equips per operacions d’elevació. 

 Dades tècniques aproximades: 

o Capacitat per columna: 12.500 Kg. 

o Alimentació:   III+T 400 V. 

o Nivell màxim de soroll: 70 dB. 

 Construcció en acer amb rigidesa torsional. 
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 Elevació hidràulica que faciliti el trasllat sobre el paviment de taller. 

 Centraleta de comandament portàtil amb possibilitat de connexió a PC per descàrrega 

de dades. Amb possibilitat de comandar totes les columnes en conjunt o 

individualment en grups. 

 Marcat i certificació de “Conformitat CE”. 

 Lliurament de manual d’instruccions d’ús i de seguretat, pla de manteniment i manual 

de manteniment redactats en castellà. 

 Garantia de 2 anys, incloent-hi manteniment durant aquest període. 

 Subministrament “claus en mà”. Amb excepció de l’escomesa elèctrica, fins el punt 

que l’adjudicatari designi, i de l’obra civil, en cas de necessitat. En aquest últim cas 

l’adjudicatari entregarà els plànols i la informació necessària per l’execució de l’obra 

civil i potència elèctrica a instal·lar. 

 Protocols de proves, posada en servei i formació a personal de taller. 

 

5. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

 

A continuació es descriuen els requisits necessaris que han de complir els interessats als 

efectes de ser seleccionats per l’objecte d’aquesta licitació: 

 Acreditar experiència en fabricació o comercialització de gats elevadors de les 

característiques descrites al capítol 4 (Abast), amb producte en servei en 

administracions ferroviàries. 

 Disposar de servei tècnic a Catalunya amb capacitat suficient per realitzar el 

manteniment de columnes elevadores. 

Si l’empresa oferent fos una UTE, s’exigiran aquests requisits per a totes les empreses que 

constitueixen la UTE. 

 

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 

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

dels requeriments de participació.  

A més aportarà la següent documentació: 

a) Informació general de l’empresa: estructura, organigrama. 
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b) Còpia dels comptes anuals i informe de gestió presentats al Registre Mercantil 

corresponents als dos últims anys, així com còpies dels informes d’auditoria externa 

en català o castellà. 

 

7. LLOC I DATA DE RECEPCIÓ DE LES 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 adreça 

de correu electrònic. S’acompanyarà de tota la documentació necessària per acreditar el 

compliment dels requeriments de l’apartat anterior. 

Tots els documents aportats hauran d’adjuntar-se en format PDF en suport Informàtic (USB, 

CD, etc.). 

a) Data límit de recepció de sol·licituds de participació: Fins les 12 hores del dia 28 

de març de 2014. 

b) Direcció d’enviament: hauran de ser lliurades en sobre tancat al domicili social de 

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

Licitació E00064, Subministrament 20 gats d’elevació de trens. 

 

8. CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

Seran automàticament descartats els licitadors que no acreditin el compliment dels 

requeriments de participació, o no presentin tota la documentació exigida anteriorment. 

Dels sol·licitants que hagin acreditat el compliment de tots els requeriments, FMB 

seleccionarà un màxim de sis (6) licitadors, d’acord amb els següents criteris: 

a) Experiència en el subministrament objecte d’aquesta licitació segons el que s’indica 

a l’apartat 5 “Requisits de participació”. 

b) Anàlisis de la situació econòmica de l’empresa a criteri dels Serveis Financers 

d’FMB. 
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9. INFORMACIÓ ADDICIONAL 

 

Informació d’àmbit general: 

 Sr. Daniel Lopera. 

 Resp. Unitat d’Aprovisionaments d’Obres i Instal·lacions 

 Tel. 93 298 71 04, E-mail: dlopera@tmb.cat 

 

Informació d’àmbit tècnic: 

 Sr. Xavier Cardellach 

 Resp. Manteniment Material Mòbil Línia 2. 

 Tel. 93 214 82 27, E-mail: fjcardellach@tmb.cat 

 

mailto:maraujo@tmb.cat

