
 

FULL EXPLICATIU 
LICITACIÓ SERVEI ENTAPISSAT DELS SEIENTS DE LA FLOTA DE BUS 

Data 

Nº Exp. 14514299 

 

SERVEI D’ APROVISIONAMENTS,  LOGÍSTICA I  CONTRATACIÓ 

 

Licitació del servei d’entapissat dels seients de l a Flota de Bus de TMB.  

 

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació d'acord a la normativa interna de TMB 

del servei d’entapissat dels seients de la flota de Bus de TMB, d'acord a les 

necessitats que es puguin precisar, durant un període de 3 anys. 

 

 

El servei d’entapissat es realitzarà a les instal·lacions de l’empresa contractada amb 

tapisseries específiques (característiques mecàniques, de comportament al foc, etc.) i 

amb els acabats de muntatge igualment especificats (Colors, pegats, configuració dels 

dibuixos, etc. ) 

 

En el plec de condicions d’aquesta licitació es detallaran les característiques i tipus de 

servei requerits. 

 

La sol·licitud de participació es concretarà amb una carta manifestant la voluntat de 

participar signada per persona apoderada, detallant empresa participant, adreça, 

telèfon, fax, persona de contacte i adreça de correu electrònic per a comunicacions. 

 

Documentació a aportar conjuntament amb la sol·licitud de participació: 

 

• Informació  general de l’empresa: Presentació, organigrama i  plantilla disponible. 

• Experiència: Es valorarà disposar d’experiència en aquest tipus de servei 

mitjançant acreditació de les referències de contractes similars als de l'objecte de la 

licitació. 

• Comptes anuals 2011. Les empreses registrades en el sistema de 

classificació PROTRANS, i amb la corresponent certificació vigent, quedaran eximides 

de presentar aquesta documentació. 

• Logística: Metodologia i logística, ja sigui pròpia o subcontractada, per a la 

recollida i lliurament dels materials re-condicionats.  
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Tota la documentació aportada haurà d’adjuntar-se en format PDF en suport 

informàtic (USB, CD, etc.) 

 

El termini de presentació de sol·licitud de participació finalitzarà a les 10 hores del 3 

de setembre de 2012. Ha d'anar en un sobre tancat a la unitat de contractació de TMB 

i lliurats en el domicili social de l'empresa contractació: 

 

Transports de Barcelona, SA 

Pol. . Ind. Zona Franca  Sector A 

Carrer 60, núm. 21-23 

08040 Barcelona 

 

El sobre model ha d'indicar: 

 

Unitat de contractació TMB (planta 5-N) 

Expedient 14514299 

Licitació Servei Entapissat Seient Bus 

Nom de la empresa sol • licitant 

 


