INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: Solucions de Negoci – Sistemes d’Operació de Bus
TIPUS:

SERVEIS

DATA: 06/05/2021

PODER ADJUDICADOR: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)

Subministrar, instal·lar i prestar tots els serveis necessaris per la implantació en tota la flota d’autobusos d’un nou
sistema de informació a l’usuari i videovigilància embarcada.

Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)

L’actual sistema de informació a l’usuari a bord del autobús està obsolet funcional i tècnicament, ja que ofereix
informació de manera limitada en pantalles de text LEDs en la majoria de la flota i ja no és possible la seva
reparació i manteniment. Per això és necessària una renovació de tot el sistema per poder oferir a l’usuari
informació més clara i útil, amb visió intermodal, online i actualitzada en temps real i al mateix temps aconseguir
incrementar els ingressos per la via publicitària.
També és necessari dotar a la flota d’autobusos d’un sistema de videovigilància embarcat per incrementar la
sensació de seguretat tant per part del conductor com del passatge, i dissuadir o disposar de proves per denunciar
possibles delictes (agressions al conductor i passatge, assetjament, robatoris, accidents, etc.). A més,
s’implementaran altres usos mitjançant el anàlisis intel·ligent de vídeo per tenir un millor coneixement del client
(estimació d’ocupació i origen-destí), seguretat viaria exterior i millorar la velocitat comercial (vigilància automàtica
del carril bus i parades).

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis) - Art. 116. 4.f-

La insuficiència de mitjans personals i materials per a què el contractant pugui prestar directament el servei es deu
als següents motius: Degut a les característiques tècniques i d’especialització d’aquest tipus de serveis és fa
necessari disposar d’uns serveis que el personal de TMB no té capacitat de prestar, ni per la dedicació que exigeix
ni pels coneixements necessaris a l’objecte.
En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de procedir a la
contractació del servei descrit a l’encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, per a què sigui prestat
externament, als efectes de donar compliment a allò previst a l’article 116.4.f) de la Llei 9/2017.

Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

Quinze milions quatre mil euros (15.004.000 €)

Lots:

SI ☒

NO ☐

(Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

Lot1 – Arquitectura Sistemes Embarcats Bus:
Subministrament, instal·lació i serveis per implantar a tota la flota d’autobusos (1.140 busos) l’arquitectura de
sistemes embarcats base necessària pel sistema de informació a l’usuari i videovigilància embarcada (CPU multipropòsit, switches xarxa i relés intel·ligents energia).
Lot2 – Informació a bord del Bus:
Subministrament, instal·lació i serveis per implantar a tota la flota d’autobusos menys Bus Turístic (1.089 busos) un
nou sistema de informació a l’usuari a bord de l’autobús basat en pantalles ultra panoràmiques amb més
informació, més útil i en temps real.
Lot3 – Videovigilància embarcada Bus:
Subministrament, instal·lació i serveis per implantar a tota la flota d’autobusos (1.140 busos) un nou sistema de
informació de videovigilància embarcada i vídeo anàlisis intel·ligent de vídeo.

Període d’Execució

4 anys (48 mesos)

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució 48 mesos (4 anys)
i amb un valor estimat del contracte (VEC) 14.880.000 (catorze milions vuit-cents vuitanta mil) € (IVA exclòs)

_________________________
Diego Domínguez Amaral
Responsable Sistemes Operació Bus

