INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: Material Móvil
TIPUS:

SERVEIS

DATA: 01/04/2022

PODER ADJUDICADOR: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

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

Certificació de Ferrocarril Metropolità de Barcelona com Entitat Encarregada del Manteniment.

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

Obtenir el Certificat d’Entitat Encarrega del Manteniment ajudarà a instaurar millores en els procediments de
manteniment actuals.

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:
No es disposa actualment del personal amb l’experiència i els coneixements necessaris per a dur a terme el
procés de certificació de forma satisfactòria.
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)

Pressupost base de licitació: Seixanta mil cinc-cents euros (60.500,00 €), IVA inclòs.

Lots:

SI ☐

NO ☒

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

Es tracta d’un únic procediment/servei de certificació. No es pot dividir en lots.

Protecció Dades Personals

SI ☐

NO ☒

(Implica posterior signatura contracte encarregat D.P.)

Període d’Execució

Dos (2) anys des de la formalització del contracte.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei, per a un termini d'execució de dos (2) anys des de la formalització del
contracte i amb un valor estimat del contracte (VEC) 50.000,00 €

_________________________
Jesús Navarro Antón
Responsable Enginyeria Material Mòbil

