SERVEI / UNITAT: INFRAESTRUCTURES – UNITAT DE MANTENIMENT D’ESTACIONS

DATA: 26/01/2021

ASSUMPTE:

TIPUS: SERVEIS

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)
MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES PORTES I BARRERES MOTORITZADES DE FMB

Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)
Les necessitats a satisfer amb la creació d’aquest contracte són les de garantir un correcte
manteniment preventiu i correctiu de les portes i barreres motoritzades de les estacions,
cotxeres i oficines de FMB.
Justificació Insuficiència de Medis (només per serveis) - Art. 116. 4.fLa insuficiència de mitjans personals i materials per a què el contractant pugui prestar
directament el servei es deu al següent motiu:
- Insuficiència de personal propi per a coordinar amb les tasques existents de la unitat. La
incorporació progressiva al manteniment de 240 noves portes motoritzades, a banda de les 150
que s’estan mantenint actualment, comporta un volum de feines preventives i correctives que no
es pot assumir amb el personal actual de la unitat.
En definitiva, la raó anteriorment exposada 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)
270.675,79 € ( Dos-cents setanta mil sis-cents setanta-cinc euros amb setanta-nou cèntims)

Lots:

SI ☐

NO ☒

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

Es justifica la no divisió per lots donat que es tracta d’un contracte de manteniment preventiu
i correctiu d’un parc finit de portes motoritzades, estan totes situades als edificis, cotxeres
i estacions de FMB i són totes molt similars, no te sentit dividir-les per:
- Tipologia: Es tracta d’equips molt homogenis, canvia segons funcionament com batent d’un
full, de dues fulles, llibret, lliscant però el fabricant, materials i funcionament és el
mateix.
- Territori o línies: Estan situades a tots els accessos de la xarxa de metro de Barcelona, es
tracta d’equips crítics en apertura i tancament d’estacions i des de l’àrea d’operacions es
demana un únic mantenidor per poder donar resposta immediata a les incidències en horari crític
del servei. Amb un únic mantenidor es garanteix la bona comunicació entre el CCM i els
responsables del manteniment així com facilita la gestió diària del contracte.

Període d’Execució
La durada màxima del contracte serà de 5 anys (1+1+1+1+1), pròrrogues incloses.

Conclusió:
Se sol·licita la contractació del servei, per a un termini d'execució de 5 anys (pròrrogues
incloses) i amb un valor estimat del contracte (VEC) 1.152.050 € (Un milió cent cinquanta-dos
mil cinquanta euros.

