
ANUNCIS DIVERSOS

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA

ANUNCI sobre manteniment dels túnels de rentatge del metro.

1. Entitat contractant: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, amb NIF A-08005795 i Transports de
Barcelona, SA, amb NIF A-08016081, ubicades al carrer 60, 21-23, Sector A del Polígon Industrial de la Zona
Franca, 08040 Barcelona. Telèfon: 93 2987000. Fax: 93 2987300. Número de expedient: E00129.

 

3. Naturalesa del Contracte: Serveis. Procediment restringit.

 

4. Lloc d’execució: Barcelona i àrea metropolitana.

 

6. Naturalesa dels serveis que s’han de prestar: Manteniment de les instal·lacions de rentat de trens de la
xarxa de Metro.

 

8. Durada del contracte de serveis: 4 anys.

 

10. a) Data límit de recepció de sol·licituds de participació: a las 10 hores del dia 4 de maig de 2015.

b) Direcció a la qual s’hauran d’enviar: Hauran de dirigir-se en sobre tancat i ser entregades en el domicili
social de l’empresa contractant. El sobre haurà d’indicar: UNITAT DE CONTRACTACIÓ TMB (planta 5-N),
Expedient E00129, Licitació: MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE RENTAT DE TRENS i el nom de
l’empresa sol·licitant.

c) Idioma en el qual s’hauran de redactar: Únicament s’acceptaran les escrites en català o castellà.

 

12. Fiances i garanties exigides: Fiança definitiva, 5% de l’import anual contractat.

 

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 por persona
apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça i correu electrònic. A més s’adjuntarà a la
sol·licitud de participació la documentació especificada al full informatiu, disponible al Perfil del Contractant de
TMB, a la web www.tmb.cat .

 

15. Criteris d’Adjudicació: S’especificaran als Plecs de Condicions.

 

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

 

19. Data d’enviament de l’anunci al "DOUE”: 26 de març de 2015.

 

20. Data de recepció de l’anunci al "DOUE”: 26 de març de 2015.
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21. Informació complementària: Sobre aspectes generals: Beatriz Castro, Responsable Unitat
d’Aprovisionaments de subministraments i serveis, tel. 93.2987108.

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

 

Barcelona, 26 de març de 2015

 

Enric Meler Grau

Director del Servei d’Aprovisionaments, Logística i Contractació

 

(15.085.045)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6843 - 1.4.20152/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15085045-2015




