INFORME JU
USTIFICATIU DE NECESSITAT DE CON
NTRACTACIÓ
Ó
SER
RVEI / UNITAT
T: Servei d’Inffraestructure
es TB
TIPU
US:

OBRES

DATA
A: 13/08/202 1

POD
DER ADJUDIC
CADOR: TRANSPORTS DE
E BARCELON
NA, S.A.

Desc
cripció de l’o
obra, servei o subministrament (ha de coincidir am
mb el camp Da
ades Bàsiquees introduïdes
s a SAP)

Remodelació de la sala de màquines pe
er adaptació a sistema de climatitzac
ció basat en aaigua de les oficines de
Tria
angle de Tra
ansports de Barcelona,
B
S.A.
S
Desc
cripció de la necessitat -A
Art. 28- (ha de
d coincidir a
amb el camp Justificació
J
de
d la Compraa introduïdes a SAP)

A les plantes 2
2ª i 3ª de l'ed
difici d'oficine
es del CON d
de Triangle hi
h ha instal·lat equips de cclimatització per expansió
ecta que requereixen serr substituïts per
p obsolesccència. Per garantir
g
el servei, s’ha de canviar la in
nstal·lació acctual
dire
perr un sistema
a de climatitzzació per aigu
ua a 4 tubs. Aquesta actuació és la primera
p
part dd’una substittució de tota la
clim
matització de
e les plantes 2ª i 3ª del ed
difici i per tan
nt comportarrà una gran millora
m
per lees oficines. Sent
S
aquests
treballs la part mes importa
ant del projec
cte per incorp
porar els equ
uips que generen la calorr i el fred nec
cessaris, sen
nse
uesta primerra fase no éss poden inicia
ar les següen
nts.
aqu
Justtificació Insufficiència de Mitjans
M
(nomé
és per a serve
eis) - Art. 116. 4.f-

No
o aplica
Pres
ssupost Base
e de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Incllòs)

Qu
uatre-cents vuitanta i cincc mil dos- ce
ents deu (485
5.210€)
s:
Lots

SI ☐

N
NO ☒

(Justifica
ar si no hi ha lots) -Art 99.3-

La realització in
ndependent de les divers
ses prestacio
ons compreses en l'objec
cte del contraacte dificulta la correcta
ecució de la mateixa dess del punt de vista tècnic al implicar la
a necessitat de
d coordinarr l’execució de les diferents
exe
parrts del contra
acte. Es tractta del subministrament i instal·lació de
d les màquines de climaatització d'un edifici
d'o
oficines on els treballs esttan tots tècnicament rela
acionats amb
b el propi equ
uip adquirit.
ode d’Execuc
ció
Perío

Vin
nt setmanes (20)
Conclusió:

Se sol·licita
s
la c
contractació
ó de l'obra, per a un terrmini d'exec
cució de vintt setmanes
i am
mb un valor estimat del contracte (VEC) quatre
e-cents un mil
m (401.000)€ IVA Exclò
òs

__________________
_________
Natàlia B
Bigas Torrentt
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