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SERVEIS

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

MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DEL FERROCARRIL METROPOLITÀ DE
BARCELONA I DELS TRANSPORTS D’OCI DE TMB.
Manteniment integral i de segon nivell de les instal·lacions d’aire condicionat, unitats de volum de refrigerant
variable, bombes de refrigeració aire-aigua i tots els quadres i elements relacionats de les dependències, sales
tècniques, tallers i sales de servidors centrals de la xarxa de METRO Convencional, així com equipament no
concessionat de la L9: cambres tècniques de comunicacions, enclavaments i portes d’andana (TPA).
Els equips a mantenir es classifiquen en diversos grups:
1.- Manteniment integral:
A. Equips de grans dimensions i equips complexos d’emplaçaments crítics (CCM, CCM-2 i PCE; cambres
d’enclavaments i cambres de portes d’andana TPA).
B. Equips autònoms de les cambres de comunicacions i cambres SAI.
C. Equips de sales de confort d’estacions i dependències.
2.- Manteniment de segon nivell:
D. Equips autònoms de cambres tècniques i de confort, el manteniment de primer nivell és assumit per
personal de FMB.
Aquests serveis inclouen totes les activitats de manteniment en els terminis i condicions descrites als plecs de
prescripcions de la licitació per a cada grup.

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

Les instal·lacions de climatització de les sales tècniques són imprescindibles per garantir el nivell de temperatura
adequat per al correcte funcionament dels elements electrònics que contenen aquestes dependències. El seu
correcte funcionament és de gran importància perquè TMB pugui prestar el servei i compromís de qualitat amb els
seus clients.
Els equips d'aire condicionat situats a oficines, sales espera, i centres de control i de gestió, són instal·lacions
destinades al confort de les persones en el seu lloc de treball.
L'objectiu del servei de manteniment és garantir el funcionament d’aquestes instal·lacions dins dels límits
especificats, i per tant assolir el compliment dels nivells de fiabilitat, disponibilitat, temps de resolució d'incidències, i
nivells de qualitat i de seguretat.

Justificació Insuficiència de Medis (només per 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:
•
•

Necessitat de disposar de mitjans personals per realitzar el servei.
Necessitat de disposar de mitjans materials, vehicles i auxiliars per realitzar el servei.

El manteniment de segon nivell d’aquests sistemes ha de ser subcontractat, donat que l’empresa mantenidora ha
d’estar inscrita al registre d’agents de la seguretat industrial (RASIC) per a instal·lacions frigorífiques i de
climatització, i els treballadors han de disposar de qualificació per a la manipulació de gasos fluorats.
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)

2.900.248,17 Euros
Lots:

SI ☐

NO ☒

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

La divisió en lots no afavoreix el tractament únic i conjunt que requereix el servei. La seva execució per un únic
contractista permet l’agrupació de recursos comuns per al conjunt del servei, essent més avantatjosa des del punt
de vista econòmic i de gestió.

Període d’Execució

1 de novembre de 2019 a 31 d’octubre de 2023.

Conclusió:

Es sol·licita la contractació del servei, per a un termini d'execució de quatre anys, i amb un valor estimat del
contracte (VEC) de 2.396.899,31 €
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