
 

PLEC DE CONDICIONS 
PARTICULARS 
 
Serveis. Obert 
Octubre 2016 
 



TMB  2 
Plec de condicions particulars serveis obert 
 

Plec aprovat per Aprovisionaments. Octubre 2016. 

ÍNDEX 

1. Empresa contractant __________________________________________________ 3 

2. Objecte ____________________________________________________________ 3 

3. Període ____________________________________________________________ 3 

4. Variants ____________________________________________________________ 3 

5. Ofertes parcials ______________________________________________________ 3 

6. Presentació de les ofertes ______________________________________________ 3 

6.1. Contingut de la documentació administrativa _______________________________ 4 

6.2. Contingut de la proposta tècnica _________________________________________ 4 

6.3. Contingut de la proposta econòmica ______________________________________ 4 

7. Obertura pública d’ofertes ______________________________________________ 4 

8. Fiança provisional i definitiva ____________________________________________ 4 

9. Adjudicació _________________________________________________________ 4 

8.1 Valoració tècnica _____________________________________________________ 5 

8.2 Criteri d’adjudicació ___________________________________________________ 5 

 



TMB  3 
Plec de condicions particulars serveis obert 
 

Plec aprovat per Aprovisionaments. Octubre 2016. 

1. Empresa contractant 
L’empresa contractant és la indicada a l’anunci de la licitació o en els plecs tècnics. 

2. Objecte 
L’objecte d’aquest Plec és la regulació de la licitació, per procediment obert de conformitat amb les 
Instruccions Internes, per adjudicar el servei que es descriu a l’anunci de la licitació i al plec de 
condicions tècniques. 

Formen part d’aquesta licitació els documents següents i en el mateix ordre de prelació: 

- Plec de Condicions Particulars. 

- Plec de Condicions Generals de TMB. Publicat al Perfil del Contractant d’FMB (www.tmb.cat - 
Perfil del Contractant - Informació i documents). 

- Documentació tècnica. 

3. Període 
Indicat a les prescripcions tècniques. 

4. Variants 
Les admeses al plec tècnic. 

5. Ofertes parcials 
Les admeses al plec tècnic. 

6. Presentació de les ofertes 

El termini d’admissió d’ofertes finalitzarà a l’hora i dia indicats a l’anunci de la licitació. 

S’enviaran en arxius en format pdf al correu electrònic indicat a l’anunci de la licitació, deixant sense 
efecte el que s’indica al Plec de Condicions General. 
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El camp assumpte haurà d’incloure la referència de la licitació, per exemple 14XXXXXX.  

No s’admetran correus amb referències externes a dropbox, we transfer o similar. Si per mida no es 
poden enviar en un únic correu, fraccionar en diferents correus consecutius. 

6.1. Contingut de la documentació administrativa 

No es lliurarà documentació administrativa. 

Les empreses que no hagin tingut relació comercial en els darrers tres anys amb TMB hauran 
d’aportar, omplert i signat, el document “Qüestionari de registre de proveïdors” disponible a 
www.tmb.cat -> Perfil de Contractant -> Informació i documents. 

6.2. Contingut de la proposta tècnica 

La documentació inclourà: 

Tots els documents sol·licitats a les prescripcions tècniques i els acreditatius de les condicions 
tècniques a complir. 

6.3. Contingut de la proposta econòmica 

L’oferta econòmica ha d’incloure la valoració de tots els termes inclosos en la documentació tècnica. 

En la determinació de l'import total de l'oferta econòmica es tindrà en compte que els preus no estan 
subjectes a revisió, de conformitat amb la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española. 

7. Obertura d’ofertes 
No es realitzarà obertura pública d’ofertes. 

8. Fiança provisional i definitiva 
No s’exigeix fiança provisional ni definitiva. 

9. Adjudicació 
El procés d’adjudicació tindrà dos fases: Valoració tècnica de les propostes i adjudicació segons els 

criteris establerts. 
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A efectes d’estudi de les ofertes, TMB podrà demanar els aclariments que consideri convenients. Al 

procés negociador es tractaran les millores indicades a la documentació tècnica incloses a l’oferta 

econòmica. 

TMB es reserva el dret de declarar la licitació deserta, en cas que les ofertes no s’ajustin a les 
exigències i requisits fixats per a aquesta licitació. 

8.1 Valoració tècnica 

S’estudiarà la documentació i informació tècnica a efectes de determinar la idoneïtat tècnica de les 
propostes dels licitadors, d’acord als criteris establerts a les prescripcions tècniques. 

8.2 Criteri d’adjudicació 

El criteri d’adjudicació atendrà a l’oferta del preu més baix, d’entre les admeses. 

 


