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

Operació – Direcció Adjunta a la Operació (D.A.O.)

SERVEIS

DATA: 29/07/2019

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)

Contracte de manteniment i conservació de la senyalització al públic de les estacions i dependències de la xarxa de
Metro de Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA

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

Renovació del contracte de manteniment i conservació de la senyalització al públic de les estacions i dependències
de la Xarxa Convencional de Metro, La Sagrera L9-10N i tallers de Can Zam L9N i Zal L9S.

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

Per raons tecnològiques de coneixement molt específics, disposició de recanvis i eines de prova i diagnosi.
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)

4.339.909,53 €

Lots:

SI ☐

NO ☒

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

Aquest servei requereix la coordinació amb altres departaments, aquest fet pot impossibilitar l’execució per una
pluralitat de contractistes diferents.
El fet de no dividir en lots redueix el cost unitari del manteniment. L’inventari d’elements a mantenir ens permet
reduir el cost mitjà del servei.

Període d’Execució

Termini de 3 anys + 2 possible pròrroga

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució de 3 anys + 2 possible prórroga i
amb un valor estimat del contracte (VEC) 4.304.042,51 €

_________________________
Gaspar García García
Responsable Unitat Neteja i Imatge

