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Aquest fulletó té caràcter merament informatiu. En cap cas formarà part dels 
plecs de condicions que regiran la licitació, ni vincula el contractant amb les 
empreses participants. 

 

1. Introducció 

La implantació d’un nou servei que proporcioni internet gratuït als clients que 
viatgen als autobusos de Barcelona Bus Turístic (a partir d’ara, BBT) neix de la 
voluntat de TMB per innovar i millorar el negoci mitjançant les tecnologies 
d’informació al usuari, adaptant-se a les noves necessitat del client extern i 
mantenint la seva quota de mercat i competitivitat. 

 

 

2. Objecte 

L'objecte d’aquesta licitació és l’adjudicació, per procediment negociat, del nou 
servei WiFi gratuït al passatge en el conjunt de la flota d’autobusos de BBT, 
d’acord amb els requisits del Plec de Condicions Tècniques. 

L'abast de la present licitació comprèn totes les tasques necessàries per 
implantar i operar el nou servei, que en aspectes generals engloba el següents 
àmbits: 

� Implantació del nou servei: 

o Enginyeria d’adequació del servei del licitant per complir 
amb les necessitat i requeriments de TMB 

o Subministrament, instal·lació, configuració i posada en 
servei de qualsevol element Hardware o Software (ja siguin 
elements embarcats o no) necessari per operar el nou 
servei durant la vigència del contracte 

o Compliment d’homologacions i certificacions 

� Manteniment i operació global del servei 

� Eines de suports que permetin a TMB gestionar l’operació i analitzar 
l’ús i funcionament del servei   

Estaran incloses en aquesta licitació les futures ampliacions o retirades del 
servei respecte la flota objecte inicial de l’adjudicació un cop implantat el nou 
servei (exemple.: adquisició de nous autobusos de BBT, retirada d’autobusos 
per obsolescència, etc.). En aquest cas, l'import del contracte 
s'ampliarà/disminuirà proporcionalment en el preu mitjà per autobús. També 
estaran incloses les pròrrogues que permetin l’extensió del servei respecte la 
durada inicial contractada.   

TMB es reserva el dret de variar l'abast i extensió de l'objecte d'aquesta licitació 
i, si escau, del contracte adjudicat, en funció de les necessitats  
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imposades per la conjuntura econòmica i la previsió de desenvolupament de la 
situació financera de l'empresa.  

En qualsevol cas de modificació de l'abast i extensió del contracte, TMB ho 
comunicarà a l'adjudicatari amb una antelació mínima d’un mes. 

 

3. Requisits de participació 

Seran requisits indispensables per a participar en aquesta licitació els 
següents: 

a) Constar inscrit com a Operador de Xarxes per la Comissió de Mercat 
de les Telecomunicacions (CMT) 

b) Acreditar experiència en la prestació de serveis similars en els últims 5 
anys. 

c) Declaració responsable de l’existència de tots els elements necessaris 
per a la implantació i operació del servei a contractar, especialment 
dels elements embarcats. 

d) Disposar dels recursos necessaris (humans, disponibilitat de estoc 
Hardware, etc.) per poder posar en marxa el nou servei en un màxim 
de 2 mesos  

 

4. Contingut de la sol·licitud de participació 

 

La sol·licitud de participació consistirà en una carta on es declari la voluntat de 
participar, i a la qual s’adjuntarà tota la documentació necessària per a 
acreditar el compliment dels requisits de participació referits en l’apartat 
anterior. 

 

Així mateix, s’adjuntarà: 

 

• Detall concret de les dades de l’empresa i persona de contacte per a la 
licitació, adreça, fax, e-mail i telèfon. 

• Comptes anuals dels dos darrers exercicis tancats i informes d’auditoria 

 

5. Termini de presentació  

El termini d’admissió de sol·licituds de participació finalitzarà a les 10:00 hores 
del dia 29 d’ octubre de 2012. S’hauran de lliurar en sobre tancat al domicili 
social de Transports de Barcelona, Unitat de Contractació TMB (planta 5-N), 
carrer 60, nº 21-23 del Sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca, C.P. 
08040, Barcelona. 
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El sobre haurà d’indicar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pressupost de licitació 

El pressupost de la licitació d’instal·lació i prestació del servei és de: 50.000,00 
€ (preu any). 

7. Durada del contracte 

El contracte tindrà una durada de 3 anys. 

 

8. Criteris de selecció 

D’entre les sol·licituds de participació rebudes, TMB seleccionarà un màxim de 
5 licitadors per participar en aquesta licitació. 

Els criteris de selecció seran els següents: 

• Seran automàticament descartats els sol·licitants que no acreditin 
fefaentment el compliment de tots i cadascun dels requisits de 
participació. 

• D’entre els sol·licitants que hagin acreditat el compliment dels 
requisits, TMB seleccionarà els 5 licitadors d’acord amb els 
següents criteris:  

a) Grau d’experiència en serveis anàlegs al de l’objecte del contracte. 

b) Anàlisi del la situació econòmica de l’empresa a criteri dels Serveis 
Financers de Transports de Barcelona. 

 

9. Criteris d’adjudicació 

L’adjudicació es farà pels òrgans de contractació de TMB al licitador que 
presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa, és a dir, aquella que obtingui 
una puntuació final més alta, després de combinar l’oferta econòmica i la 
tècnica en la proporció que detalli el Plec de Condicions Particulars. 

Es preveu l’adjudicació a un licitador únic. 

UNITAT DE CONTRACTACIÓ TMB (planta 5-N) 

Expedient   14523938 

LICITACIÓ:  SERVEI WIFI A BBT 

Nom Empresa sol·licitant 
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10. Penalitzacions 

S’establiran penalitzacions imputables a l’adjudicatari pels següents conceptes: 

• Per prestació del servei 

• Temps de resposta al manteniment correctiu 

En funció del cas, les penalitzacions poden arribar a un màxim del 20 % de 
l’import mensual. 


