
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA

ANUNCI d'una licitació, per procediment negociat a l'empara de la Llei 31/2007, per al subministrament de
serveis de telecomunicacions.

1. Entitat contractant: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA ambdues amb
domicili social al carrer 60, núm. 21-23, sector A, Polígon Industrial de la Zona Franca, CP 08040, Barcelona,
telèfon 93.2987000, fax. 93.2987300. Nombre d'expedient: E00108.

 

3. Naturalesa: Serveis. Categoria 5. Procediment negociat.

 

4. Lloc de lliurament: Barcelona i Àrea Metropolitana.

 

6. Objecte: Serveis de telecomunicacions de veu fixa i mòbil i servei de dades. Els lots quedaran definits en els
Plecs de Condicions Tècniques. Es podrà licitar individualment per lot o de forma col·lectiva.

 

7. Variants: No s'admeten.

 

8. Durada del contracte: Tres anys, prorrogable.

 

10. a. Data límit presentació sol·licituds de participació: 12 de gener de 2015, fins a les 10,00 hores.

b. Direcció: Hauran de dirigir en sobre tancat i ser lliurades en el domicili social de

les empreses contractants. El sobre haurà d'indicar: UNITAT DE CONTRACTACIÓ TMB PLANTA 5-N, Expedient
E00108 Licitació: "telecomunicacions de veu fixa i mòbil, dades i Internet" i el nom de l'empresa sol·licitant.

c. Idioma: Hauran de redactar-se en català o castellà, indistintament.

 

12. Fiances i garanties exigides: No s'exigiran fiances.

 

14. Informació sobre la situació del contractista i condicions mínimes de caràcter econòmic i tècnic: 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 i correu electrònic .

Es requereix que els operadors que sol·licitin la seva participació tinguin la condició d'operador de telefonia,
disposin d'infraestructura pròpia a Barcelona i d'experiència en l'objecte de la licitació:

A la sol·licitud de participació adjuntar:

a) Acreditació de la ubicació de l'oficina a Barcelona (Àrea metropolitana) .

b) Acreditació de la condició d'operador de telefonia.

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

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

d) Còpia dels comptes anuals i informe de gestió presentats en el Registre

Mercantil en els dos últims exercicis, així com còpia dels informes d'Auditoria

Externa.

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

 

15. Criteris d'adjudicació: S'especificaran en el Plec de Condicions.

 

18. Òrgan per a recurs i mediació: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

 

19. Data d'enviament de l'anunci al DOCE: 12 de desembre de 2014.

 

20. Data de recepció de l'anunci al DOCE: 12 de desembre de 2014.

 

21. Informació complementària

Per sol·licitar més informació del concurs poden dirigir-se a:

Informació tècnica: Srs. Victor Ribera o Albert Fonseca t. 932987390

Informació general: Beatriz Castro t. 932987108

Les despeses ocasionades per la publicació de tots els anuncis relacionats amb aquesta licitació correran a
càrrec de l'adjudicatari.

 

Barcelona, 12 de desembre de 2014

 

Enric Meler

Director del Servei d'Aprovisionaments, Logística i Contractació

 

(14.346.047)
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