SERVEI / UNITAT:
ASSUMPTE:

Publicitat i Marca (Dir. Exec. Màrqueting)

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

DATA: 10/02/2020
TIPUS:

SERVEIS

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

L’objecte del contracte és la contractació dels serveis d’una o diferents empreses que desenvolupin serveis de
producció, impressió, entrega i col·locació de material gràfic i papereria per a les empreses Ferrocarril Metropolità de

Barcelona, S.A, Transports de Barcelona, S.A i PROJECTES I SERVEIS A LA MOBILITAT (en endavant TMB).

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

La necessitat comporta la prestació dels següents serveis:
-

Atendre les necessitats de producció, impressió i lliurament de material promocional de la Direcció
Executiva de Màrqueting per a la seva utilització en: campanyes de publicitat, senyalització o
operatiu de TMB (o d’alguna de les seves marques) i esdeveniments promoguts de forma directa per
a la promoció de l’ús del transport resident i no resident.

-

Col·locació i retirada de vinils, material gràfic o element en autobusos, trens, telefèric i instal·lacions
de TMB com estacions, parades o centres de treball, per a la promoció dels productes i/o serveis
que TMB i les seves marques gestionen, així com la senyalització.

Justificació Insuficiència de Medis (nomès 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:
Manca de professionals amb el coneixement, capacitats i recursos necessaris i la disponibilitat adequada per dur
a terme les tasques.
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 -Art 100- (IVA Inclòs)

El pressupost base de licitació, IVA inclòs és de 841.424,32 €.

Lots

SI

x

NO

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

-

Lot 1: Producció de fulletons.

-

Lot 2: Producció de material gràfic.

-

Lot 3: Producció de vinils.

-

Lot 4: Col·locació i retirada instal·lacions, centres de treball i vehicles Metro.

Període d’Execució

-

Lot 5: Col·locació i retirada instal·lacions, centres de treball i vehicles Bus o Telefèric.

El període d’execució és de 2 anys més 1 de pròrroga.
Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució de 2 anys més 1 de pròrroga
i amb un valor estimat de 1.182.166 €

_________________________
Gonzalo Riffo

Respons. Publicitat i Marca

