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1. OBJECTE DEL DOCUMENT  

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

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

per al manteniment de pneumàtics de la flota de Transports de Barcelona , SA. 

 

2. EMPRESA CONTRACTANT 

TRANSPORTS DE BARCELONA , SA, en endavant  TB, amb domicili social a 

Barcelona, carrer 60, número 21-23, Sector A del Polígon Industrial de la Zona 

Franca, C.P. 08040.  

 

3. TIPUS DE LICITACIÓ:  OBJECTE I ABAST 

L’objecte d’aquesta licitació (Expedient nº E00162), convocada per procediment 

restringit a l’empara de la Llei 31/2007 amb publicitat als diaris oficials, es el de la 

contractació del manteniment de pneumàtics de la seva flota de Bus al llarg d’un 

període de quatre anys. 

TB es reserva el dret a variar l’abast de la present licitació i inclús del contracte 

adjudicat. 

 

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

És requisit necessari per a participar a la licitació, disposar d’experiència en 

projectes similars. En aquest sentit, el licitador haurà de proporcionar la descripció 

de la seva experiència prèvia en manteniments similars a l’objecte de la licitació 

durant els últims 4 anys, especialment en manteniment de pneumàtics pesats i 

aportar certificats de clients per als que hagin realitzat aquest tipus de treballs. 

És requisit disposar de taller a la comarca del Barcelonès o acreditar el compromís 

de disposar-ne en el moment de la posta en marxa del manteniment. 
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5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

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

l’experiència i el taller exigit per participar a la licitació. 

A més, aportarà la següent documentació: 

1) Informació general de l’empresa: 

a. ESTRUCTURA 

b. ORGANIGRAMA 

c. SEGURETAT SOCIAL  

Certificat acreditatiu d'estar al corrent del pagament de les quotes de la 

Seguretat Social. 

d. AEAT  

Certificat acreditatiu d'estar al corrent del pagament de les obligacions 

fiscals.  

e. Certificat de la pòlissa de responsabilitat civil. 

 

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

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

externa en català o castellà.  

 

6. LLOC I DATA DE RECEPCIÓ DE 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 postal i de correu electrònic. S’acompanyarà de tota la documentació 

necessària per acreditar el compliment dels requisits de l’apartat anterior.  

Tots els documents aportats hauran d’adjuntar-se en paper i format PDF en suport 

informàtic (USB, CD, etc.). 

Les empreses registrades al sistema de classificació Protrans hauran de presentar 

exclusivament la carta i el registre de Protrans, quedant eximides de la presentació 

de la resta de la documentació sol·licitada.  
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TB validarà directament al sistema de classificació Protrans la informació sol·licitada 

per les empreses registrades. 

 

 Data límit de recepció de sol·licituds de participació : fins a les 10 hores del dia 

20 de juliol de 2015. 

 Direcció d’enviament: hauran de ser entregades en sobre tancat al domicili social 

de l’empresa contractant.  

 

El sobre haurà d’indicar: Unitat de Contractació TMB (planta 5-N), Licitació Expedient 

E00162, MANTENIMENT PNEUMÀTICS FLOTA BUS i el nom de l’empresa 

sol·licitant. 

 

 

7. CRITERIS DE SELECCIÓ 

Seran automàticament descartats els licitadors que no acreditin els requisits de 

participació,  o no presentin tota la documentació exigida anteriorment. 

Seran descartats els licitadors que no superin l’anàlisi de la situació econòmica a 

criteri dels Serveis Financers de TB.  

 

 

8. INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Informació d’àmbit general: 

Beatriz Castro, Tel. 932987108, bcastro@tmb.cat 

Informació d’àmbit tècnic: 

Xavier Mosquera, Tel. 932148158, jmosquera@tmb.cat 
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