INFORME JU
USTIFICATIU DE NECESSITAT DE CON
NTRACTACIÓ
Ó
SER
RVEI / UNITAT
T: Servei de Projectes
P
d’In
nstal·lacions Ferroviàries - Unitat de Prrojectes Via

TIPU
US:

OBRES

DATA
A: 26/05/202 1

POD
DER ADJUDIC
CADOR: FERR
ROCARRIL METROPOLIT
M
TÀ DE BARCE
ELONA, 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)

Renovació de ffixacions de via
v a L3 (Canyelles –Trin
nitat Nova) i millora del drenatge
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)

Substitució de fixacions o part del se
eu material m
motivat pel seu mal esttat. Millora ddel drenatge
e per solucio
onar
filtrracions d’aigua que deterrioren la via.
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)
750
0.000 € + 21%
% IVA = 907.50
00 € IVA inclòs
s:
Lots

SI ☐

N
NO ☒

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

Degut a l’objecte del contra
acte i la seva dimensió, la
a licitació no pot ser divid
dida en lots, jja que la realització
ind
dependent de
e les diverses prestacions del mateix dificultaria la
a seva correcta execucióó des del pun
nt de vista
tèc
cnic.
ode d’Execuc
ció
Perío

2 mesos,
m
incloe
ent un tall de
e servei al po
ont de la Purííssima de 20
021 o al perío
ode de Setm
mana Santa de
d 2022

Conclusió:

Se sol·licita
s
la c
contractació
ó de l'obra , per a un terrmini d'exec
cució 2 mes
sos i amb un
n valor estim
mat del
contracte (VEC) 1.050.000 €
Execució Ob
bra
Material de V
Via
Modificacionss previstes (20
0%)
TOTAL VEC

750.000 €
150.000 €
150.000 €
1.050.000 €

__________________
_________
Javier Góómez
Responsaable Unitat Projectes
P
Via
a

