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Número d’expedient 

E00096 

 

Tipus 

Serveis de transport i repartiment amb vehicle industrial pels diferents centres de TMB i altres 

punts generalment de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i opcionalment serveis prestats per 

personal auxiliar. 

 

Procediment 

Restringit. 

 

Descripció de l’objecte 

TMB precisa contractar serveis de transport amb vehicle industrial i opcionalment serveis 

prestats per personal auxiliar per a un període de 4 anys amb possibilitat de resolució anual. 

 

S’establiran 7 lots amb el següent detall: 

 

UC1 RUTES DIÀRIES 

Es tracta d’un servei fixe diari laborable a realitzar amb camió amb xofer de 3,5-4 ton, exclosa 

tara amb dues rutes en horari de 6,30 hores torn de matí i 4 hores en torn de tarda. 5 dies a la 

setmana de dilluns a divendres. (2730 hores anuals aprox.) per a repartiment de materials. 

 

UC2 TRANSPORT DE BOGIES 

Es tracta d’un servei aproximadament d’1 dia a la setmana de trasllat d’unitats de tren entre 

centres TMB amb un camió de 2 eixos PMA: 18000 kg. i 6m. de caixa como a màxim. (500 

hores anuals aprox.). 

 

UC3 FURGONETA NIT VIES 

Servei de furgoneta de 8 places amb conductor 5 dies a la setmana: de diumenge a dijous, 9 

hores diàries de 22 a 7 hores. (2340 hores anuals aprox.) per a recollida i repartiment de 

materials i persones. 
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UC4 FURGONETA NIT STC 

Servei de furgoneta de 8 places amb conductor 3 dies laborables a la setmana: dimarts, 

dimecres i dijous jornades de 8 hores, de 22 a 6 hores. (1248 hores anuals aprox.) per a 

recollida i repartiment de materials i persones. 

 

UC5 OBJECTES PERDUTS 

Servei de furgoneta amb conductor 1 dia laborable a la setmana, dijous, jornada de 2 hores. 

(104 hores anuals aprox.) per a repartiment i recollida de documentació. 

 

UC6 SERVEIS DIVERSOS EN OFICINES CENTRALS  

Servei de 2 auxiliars per a repartiment de paqueteria en edifici corporatiu d’1 dia laborable a la 

setmana, dimarts, jornada de 8 hores (832 hores anuals aproximadament). 

 

UC7 SERVEIS ESPORÀDICS DE TRANSPORT I PERSONAL AUXILIAR 

Servei de furgoneta amb xofer, personal auxiliar, de camió, de camió grua segons necessitats 

esporàdiques que puguin sorgir. 

En aquest cas s’establirà un acord de preus unitaris vàlids durant un determinat període. 

 

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, direcció postal i 

correu electrònic. 

 

S’indicarà a quina unitat de contractació es presenta la sol·licitud de participació. A més, 

s’adjuntarà a la sol·licitud de participació la següent documentació: 

a) Document que acrediti la ubicació de l’oficina a Barcelona.  

b) Informació de l’empresa: Estructura, organigrama de l’empresa, plantilla 

disponible.  

Per a les empreses que es presentin per a les unitats de contractació que 

incloguin vehicle, detall de vehicles disponibles pel participant.  

c) Acreditació d’haver realitzat treballs similars en els últims 5 anys en empreses 

de serveis públics i/o de gran consum. 
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d) Acreditació de satisfacció de clients (mitjançant certificats dels mateixos). 

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

en el dos últims exercicis, així com còpia dels informes d’Auditoria Externa. 

Les empreses no subjectes a comptabilitat segons el Pla General Comptable 

presentaran la documentació oficial que permeti avaluar la seva situació 

financera. 

 

Tots els documents aportats hauran d'adjuntar-se també en format PDF en suport Informàtic 

(USB o CD). 

 

De les sol·licituds de participació rebudes, l’empresa contractant seleccionarà un màxim de 5 

licitadors, per unitat de contractació. 

 

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.  

 

Dels 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 últims 5 anys i resultats 

obtinguts.  

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

de les empreses contractants.  

 

 

Informació complementària: 

Sobre aspectes generals: Beatriz Castro, Responsable Unitat d’Aprovisionaments 

bcastro@tmb.cat , tel. 93.2987108. 
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