
ANUNCIS DIVERSOS

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA

ANUNCI sobre licitació de subministraments.

1. Entitat contractant: Transports de Barcelona, S.A., amb NIF A-08016081, ubicada 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: C80025

 

3. Naturalesa del contracte: subministraments, procediment obert.

 

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

 

5. a) subministrament de pneumàtics nous, quantitat estimada 10.250 unitats, cobertes de diferents mides
segons es descriu als plecs de condicions.

b) els proveïdors podran licitar per una, varies o totes les unitats de contractació establertes.

 

8. Duració i data d’inici: La duració del contracte serà de 4 anys amb inici 1.1.2015

 

9. Nom i direcció per demanar els plecs: Unitat d’Aprovisionaments, licitacions@tmb.cat

 

10. a. Data límit de presentació d’ofertes: a les 10 h. del 20 de octubre de 2014.

- Direcció on s’hauran d’enviar: S’hauran d’entregar en sobre tancat al domicili social de l’empresa contractant.
El sobre haurà d’indicar: UNITAT DE CONTRACTACIÓ TMB (Planta 5-N), Expedient C80025, Licitació:
PNEUMÀTICS FLOTA BUS i el nom de l’empresa sol·licitant.

- Idiomes: únicament s’aceptaran les redactades en català o castellá.

 

11. Apertura: No es realitzarà apertura pública d’ofertes.

 

12. Fiances i garantíes exigides: s’haura de constituir una fiança definitiva del 5% de l’import anual
d’adjudicació.

 

13. Modalitat de pagament: S’especificarà als plecs de condicions.

 

15. Condició mínima de carácter econòmic i tècnic: Les indicades als plecs de condicions.

 

16. Termini de validesa de les ofertes: indicat als plecs de condicions.
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18. Criteris d’adjudicació: oferta econòmicament mès avantatjosa.

 

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

 

21. Data d’enviament de l’anunci: 31 de juliol de 2014

 

22. Data de recepció de l’anunci: 31 de juliol de 2014

 

23. Informació complementària:

Sobre aspectes tècnics: Xavier Mosquera, jmosquera@tmb.cat, 93.2148158

Sobre aspectes generals: Beatriz Castro, bcastro@tmb.cat, 93.2987108.

Les despeses ocasionades per la publicació dels anuncis relacionats amb aquesta licitació aniran a càrrec de
l’empresa adjudicatària.

 

Barcelona, 31 de juliol de 2014

 

Enric Meler Grau

Director del Servei d’Aprovisionaments, Logística i Contractació

 

(14.212.078)
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