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Número d’expedient 

E00099. 

 

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. 

 

Requeriments 

Els vehicles estaran fabricats segons la directiva CE 2001/85 i el CEPE/ONU 

100R00 per a vehicles amb equipament elèctric/híbrid. S’exigiran espais per 

cadira de rodes: dos espais per a vehicles a partir de 12 m. i un espai per a 

vehicles de menys de 7,5 m., així com assegurar les normes d’accessibilitat 

segons les condicions tècniques establertes per Transports de Barcelona, SA, 

les quals comunicarà a les empreses seleccionades. 

 

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 de la licitació (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. Les empreses 
licitadores han d’assegurar un servei postvenda local que les representi. 
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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 o CD.). 
 

 

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

a) Data límit per a la presentació de les sol·licituds de participació: a les 10 

hores de l’1 de desembre de 2014. 

b) Direcció: Hauran de entregar-se en sobre tancat i ser dirigides a 

Contractació TMB (Planta 5-N) al domicili social del contractant. El sobre 

haurà d’indicar: LICITACIONS, Expedient E00099, SUBMINISTRAMENT 

FLOTA BUS – 2015 i el nom de l’empresa sol·licitant. 

c) Idiomes: Les ofertes hauran de ser redactades indistintament en català o en 

castellà. 

 

Criteris de selecció  

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

un màxim de 6 licitadors per participar a 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 requerida. 

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. 
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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. 
6. Major adequació dels productes inclosos a la relació aportada pel 

sol·licitant amb les necessitats 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, SA. 

 

 

Informació complementaria 

Per a sol·licitar més informació de la licitació poden dirigir-se: 

• Informació general: Sr. Enric Meler, Director d’Aprovisionaments, Logística  
  i Contractació. 93.2987114. 
 
• Informació tècnica: Sr. Francesc González, Director de l’Àrea Tècnica de 
  Bus, 93.2987001. 

 

 

Barcelona, 11 de novembre de 2014 

 


