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1 Empreses contractants 

FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, SA,  (en endavant METRO), NIF A08005795. 

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA,  (en endavant TB), NIF A08016081. 

TMB quan siguin designades conjuntament, ambdues amb domicili social a Barcelona, carrer 60, 

número 21-23, sector A Polígon Industrial Zona Franca, C.P. 08040. 

Licitació E00306 

 

2 Objecte 

L’objecte d’aquest Plec és la regulació de la licitació, per procediment restringit amb publicitat als 

Diaris Oficials, d’acord amb la llei 31/2007, per a la homologació de tres  agències de publicitat 

que cobreixin les necessitats en relació a les campanyes de publicitat previstes per a l’any 2017 

i 2018. 

3 Variants 

No s’admetran variants. 

4 Ofertes particulars 

No s’admetran ofertes parcials. 

5 Presentació de les ofertes 

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

Les ofertes es presentaran en sobre tancat a Unitat de Contractació TMB (planta 5-N)  al domicili 
social de l'empresa contractant, Carrer 60 nº 21-23, Sector A, P.I. Zona Franca, 08040 Barcelona. 

S’han de presentar per separat la documentació administrativa, la tècnica i l’econòmica.  
Els tres (3) sobres hauran d’indicar quina documentació contenen: 
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Amb caràcter general, la informació presentada en l'oferta ha d'estar estructurada de forma clara i 
concisa. La proposta no ha de contenir referències a documents externs o annexos no inclosos, 
quan aquests siguin punts clau en la valoració de la proposta.  

La documentació administrativa es presentarà exclusivament en format imatge en suport informàtic.  

Les ofertes tècniques i econòmiques es presentaran en format paper i en suport informàtic.  

L’oferta ha d’estar signada.  

La documentació i els suports han d’estar clarament identificats, tant en el contingut com en el 
suport.  

TMB es reserva el dret a exigir als licitadors que presentin documentació que acrediti la veracitat de 
la informació presentada en l'oferta, o bé informació addicional sobre el seu contingut, i el licitador 
estarà obligat a aportar-la.  

TMB podrà requerir als licitadors que formulin per escrit els aclariments necessaris per a la 
comprensió d'algun aspecte de les ofertes.  

Així mateix, TMB es reserva el dret de sol·licitar als licitadors, quan ho consideri necessari, la 
defensa i aclariment presencial de la seva oferta, en funció del seu contingut. 

 

UNITAT DE CONTRACTACIÓ TMB 5-N 

Expedient: Núm. d’expedient  

Licitació: Títol de la licitació  

Nom Empresa Oferent 

 

5.1 Contingut de la documentació administrativa 

S'haurà d'incloure la documentació administrativa especificada en el plec de condicions generals, 
amb les excepcions recollides en el mateix plec. 

Les empreses que no hagin tingut relació comercial en els darrers tres anys amb FMB hauran 

d’aportar, omplert i signat, el document “Qüestionari de registre de proveïdors” disponible a 

www.tmb.cat -> Perfil de Contractant -> Informació i documents. 

 

5.2 Contingut de la proposta tècnica 

La documentació inclourà: Tots els documents sol·licitats a les prescripcions tècniques. 
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5.3 Contingut de la proposta econòmica 

L’import màxim que TMB destinarà pel conjunt de tot l’objecte d’aquesta licitació és de 432.000€ 

(216.000€ de l’any 2017 i 216.000€ pel 2018).  

Els preus s’han de mantenir invariables durant el període contractual. 

L'oferta econòmica es presentarà desglossada pels següents conceptes: 

• Honoraris per a campanya tipus A i B: 

o Els honoraris d’agència a pagar per cada campanya tipus A és de màxim 9.000€.  

o Els honoraris d’agència a pagar per cada campanya tipus B és de màxim 3.000€.  

 

• Tarifari, segons el detall següent,  per la producció del diferents elements de les 

campanyes. Es pressupostaran totes les  depeses de producció de les campanyes que 

hauran d’incloure la producció de les fotografies, il•lustracions o productes audiovisuals que 

es requereixin i els seus drets de reproducció: 
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El tarifat dels elements de la taula anterior (premsa, fullets, corporatius i peces on-line) han 

d’incloure l’entrega de l’art final incloent les copies de l’element amb la corresponent 

correcció ortogràfica i gramatical. 

 Els preus no inclouen l'IVA. 

Peces off-line Master (diseny i AF) Adaptació (disseny i AF)

Exterior

Opis tarifa màxima de 700€ tarifa màxima de 300€

Banderoles ciutat tarifa màxima de 400€ tarifa màxima de 150€

Altres

Premsa

Gràfica (pàgina) tarifa màxima de 400€ tarifa màxima de 100€

Gràfica (doble pàgina) tarifa màxima de 550€ tarifa màxima de 200€

Mitja pàgina, roba, 2 columnes tarifa màxima de 300€ tarifa màxima de 100€

Faldó tarifa màxima de 200€ tarifa màxima de 100€

Altres

Fullets

Díptic A4 tarifa màxima de 400€ tarifa màxima de 150€

Tríptic A4 tarifa màxima de 500€ tarifa màxima de 200€

Cuatríptic tarifa màxima de 550€ tarifa màxima de 250€

DIN A5 díptic tarifa màxima de 300€ tarifa màxima de 150€

DIN A5 tríptic tarifa màxima de 450€ tarifa màxima de 150€

DIN A4 fins a 16 pàgines tarifa màxima de 950€ tarifa màxima de 500€

Altres

Corporatius

Ràdio (no inclou producció)

    Falca ràdio: 1 creativitat tarifa màxima de 350€ tarifa màxima de 100€

    Falca ràdio: 2 -3 creativitats tarifa màxima de 600€ tarifa màxima de 100€

    Falca ràdio: 4-5 creativitats tarifa màxima de 800€ tarifa màxima de 150€

Peces on-line

Banner flash tarifa màxima de 300€ tarifa màxima de 150€

Banner gif tarifa màxima de 250€ tarifa màxima de 100€

E-mail ad-hoc (disseny, psd i HTML) tarifa màxima de 550€ tarifa màxima de 250€

Landing 1 pàgina (disseny, psd i html) tarifa màxima de 600€ tarifa màxima de 300€

Post tarifa màxima de 150€ tarifa màxima de 100€

Social ads tarifa màxima de 150€ tarifa màxima de 100€

Altres

Copies

Elaboració de copiis per a diverses peces que s'adaptin internament a TMB:

Visuals de campanyes

Fullets

Bàners

Xarxes socials

Altres
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6 Obertura d’ofertes 

Donades les característiques d’aquesta licitació no s’efectuarà obertura pública d’ofertes 

7 Fiança provisional i definitiva 

No s’exigeix fiança provisional ni tampoc definitiva. 

8 Formalització i durada del contracte 

El contracte es signarà dintre dels 30 dies següents a la data de l’adjudicació. Tindrà una durada 

fins al 31 de desembre del 2018. 

TMB es reserva la facultat de resoldre el contracte a la finalització del primer any, la qual cosa 

s’haurà de comunicar fefaentment amb una antelació d’1 mes. 

9 Adjudicació 

El procés d’adjudicació tindrà 3 fases: Admissió de licitadors, valoració tècnica de les propostes i 

adjudicació segons els criteris establerts. 

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

 

9.1 Criteris d’admissió dels licitadors 

Per tal d’acreditar la solvència tècnica i poder presentar-se a aquesta licitació, les empreses hauran 

de complir i acreditar els següents requisits (mitjançant declaració responsable): 

• Disposar d’oficina a Barcelona o la seva àrea metropolitana. 

• Haver desenvolupat, en els últims tres anys, treballs creatius per a empreses que operen a 

Barcelona. Enumeració, breu descripció i mostra dels treballs. 

• Facturació mínima anual d’1 milió d’euros o haver desenvolupat al menys una campanya 
publicitària per a  organismes/ institucions de l’Administració Pública o empreses públiques 
(sector de la mobilitat) en els últims tres anys.  
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TMB podrà demanar posteriorment la confirmació d’aquests treballs per part del client. 

Els licitadors que no acreditin els criteris d’admissió no seran admesos com a licitadors. 

 

9.2 Valoració tècnica 

S’estudiarà la documentació i informació tècnica a efectes de determinar la idoneïtat tècnica de les 

propostes dels licitadors, d’acord amb els següents criteris.  

L’oferta tècnica es valorarà amb un total de 100 punts, distribuïts entre els següents criteris: 

• Detall de l’equip de treball assignat al projecte ( 20 punts) . Es valorarà: 

- formació,  preparació i experiència de l’equip que s’assignarà per a la realització de les 

campanyes de TMB.  

 

• Dossier amb els últims treballs creatius realitzats  per l’agència els últims tres anys  

(25 punts) . Es valorarà: 

- qualitat i originalitat dels treballs i les accions realitzades. 

- diversitat dels treballs i accions realitzades. 

 

• Proposta creativa i proposta d’accions campanya rel ats curts any 2017 (55 punts).  

Es valorarà: 

 - creativitat de la campanya de comunicació de l’acció de relats  curts de l’any 2017 

 (la proposta de visual i les seves adaptacions). (30 punts). 

 - proposta de mecànica de funcionament i accions especials per a la campanya.         

 (25 punts). 

S’adjunta briefing. 

 

Es valorarà la coherència, qualitat i viabilitat de les propostes. 

 

9.3 Criteri d’adjudicació 

Entre les empreses que acreditin els criteris de solvència tècnica i superin el 75% de la puntuació 

tècnica, s’adjudicarà a l’oferta de preu més baix.  

Es consideraran anormalment baixes aquelles ofertes l’import de les quals sigui un 15 % inferior o 

més de la mitjana de les ofertes. 
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10 Informació addicional 

Els licitadors podran sol•licitar informació sobre els plecs i els serveis objectes de la licitació: 

• Informació tècnica: Verónica Estévez, adjunta a la Direcció de Màrqueting. Telèfon: 93-214-

83-39. vestevez@tmb.cat 

• Informació general: Beatriz Castro, Responsable Unitat d’Aprovisionaments, tel. 93 298 71 

08.  bcastro@tmb.cat. 

 

11 Causes de resolució 

A més de les indicades al Plec general seran causes de resolució del contracte: 

a) La cessió o subcontractació de subministraments o serveis que li fossin directament 

encarregats, efectuades per l’adjudicatari a favor de tercers, sense l'expressa i prèvia 

autorització de l'empresa contractant. 

En els casos de resolució imputable a l'adjudicatari, l'empresa contractant es reserva la facultat 

d'exercitar quantes accions li corresponguin per al rescabalament dels danys i perjudicis, serà 

especialment causa de resolució del contracte el fet que s’efectuïn canvis o incorporacions en la 

propietat de l’empresa que impliquin modificacions substancials en l’equip responsable del compte 

de TMB. 

12 Facturació i pagament 

El preu es facturarà a la finalització dels treballs. Els honoraris de creativitat, quan aquesta sigui 

aprovada, i els elements de campanya, quan siguin produïts. Les factures s’emetran al 50%  a les 

societats TRANSPORTS DE BARCELONA, SA  i FERROCARRIL METROPOLITÀ DE 

BARCELONA, SA ., excepte indicació expressa de TMB. 

El pagament es realitzarà d’acord amb les Condicions Generals de TMB. 


