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INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

SERVEIS

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

El serveis de manteniment, contemplen les operacions de preventiu i correctiu, amb la gestió corresponent de:
Manteniment maquines i equipaments auxiliars als tallers, cotxeres, subcentrals i d’altres dependències a la xarxa
de metro.
És responsabilitat per mantenidor, definir l'estratègia de manteniment i la realització de la totalitat les tasques
necessàries, aportant els mitjans tècnics i humans necessaris per a la consecució dels següents objectius durant la
vigència del contracte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La conservació de les instal·lacions en perfecte estat de funcionament en les mateixes condicions de seguretat
i tècniques d'origen. Les especificacions tècniques del manteniment i verificació s'efectuaran segons les
normes de conservació facilitades pel fabricant de la instal·lació i per la normativa legal específica aplicable.
Realitzar les accions de manteniment correctiu necessàries i adients per corregir les incidències que es puguin
produir, i per restablir l’estat de funcionament de l’equipament en els terminis i condicions especificades.
La realització de les operacions de manteniment preventiu periòdic programat de forma regular, amb
periodicitat especificada a cada sistema, d'acord amb les instruccions dels constructors, els requisits legals i les
operacions i periodicitats descrites en aquest plec.
L'aprovisionament i disposició de l’estoc de materials, peces i equips necessaris per tal d’efectuar la reposició
dels elements que per ús, desgast, degradació, trencament o avaria siguin necessaris.
Garantir el funcionament dels equips i sistemes inclosos en aquest plec dintre de límits de nivell de servei i
objectius de qualitat especificats.
La realització de totes les tasques i operacions necessàries per a la consecució dels objectius proposats, a més
de les que siguin exigibles i establertes específicament per a aquest tipus d'instal·lacions d'acord amb la
legislació vigent, a la signatura del contracte.
L'assumpció de responsabilitats legals derivades i inherents a l'activitat del manteniment.
Utilització de les eines i instruments adequats necessaris pel manteniment segons normatives vigents, i en
bon estat de manteniment de registre de calibratges.
Realitzar el control de l’execució de seguretat en el manteniment.
Formació i capacitació del personal de manteniment necessari per realitzar aquestes tasques.
Vigilància de l’Obsolescència dels components i equips que conformen els sistemes indicats.
Garantir els requisits de seguretat i salut associats al servei de manteniment per al personal usuari, d’operació
i de manteniment.
Evitar en la realització d’aquestes tasques de manteniment qualsevol impacte sobre el medi ambient.

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

Es tracta d’equips de treball que han de estar en situació de disponibilitat per tal de facilitar adequadament el
manteniment del Material Mòbil d ela xarxa del FCM SA.
A més son actius que requereixen una adequada optimització d’actius al cicle de vida del sistemes per oferir un
rendiment adequat pels propietaris o titulars d’una manera segura, socialment beneficiosa i ambientalment
responsable.
Finalment es tracta d’equips de treball i per tant s’han de mantenir tot el temps d’utilització en unes condicions tals
que compleixen les disposicions de prevenció de riscos laborals tot el temps.

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

Es justifica la insuficiència de mitjans personals propis, en base als següents arguments:
- Es tracta d’un manteniment especialitzat de maquinaria especifica d’elevació que per raons tecnològiques
l’ha de realitzar una empresa amb aquest kow how que FCMB no te.
- També es tracta d’un manteniment específic que per raons de productivitat i per tant l’han de fer empreses
que concentren la seva activitat en aquest sector.
- El mantenidors de maquinaria o tenen un determinada vinculació amb els fabricants o son els propis
fabricants, per tant tenen un coneixement necessari per realiotzar aquest servei
- En alguns sistemes , per exemple aire comprimit requereix habilitacions administratives que no tenim.
Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

Lot

Pressupost Base Licitació 3
anys

1

SISTEMA AIRE COMPRIMIT S1

426.349,79 €

2

SISTEMAS DE ELEVACIÓN S2

369.343,91 €

3

SISTEMA TRANSPORT HORIZONTAL S3

407.273,97 €

4

SISTEMA PUENTES GRUA S4

456.326,91 €

5

SISTEMA PARALLAMPS S5

26.862,00 €
1.686.156,51 €

Total

PBL TOTAL (LOT 1 + LOT 2 + LOT 3 + LOT 4 + LOT 5 ) = 1.686.156,51 € IVA inclòs

Lots:

SI ☒

NO ☐

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

La divisió de lots efectuada es fonamenta en la diferencia de tecnologies de cada lot

Període d’Execució

El període d’execució previst és: 3 anys mes dos possibles prorrogues de 1 any cadascuna

Conclusió:

1. Se sol·licita la contractació del servei de manteniment maquines i equipaments auxiliars als tallers,

cotxeres, subcentrals i d’altres dependències a la xarxa de metro. Durant 3 anys mes dues possibles
prorrogues anuals.
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