INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: Infraestructures de Metro – Unitat de Manteniment de via i Catenària
TIPUS:

OBRES

DATA: 29/11/2021

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)

Substitució de carril a la línia 1 de la Xarxa de Metro.
Inclou:
• Subministrament de carril
• Formació en parc de barres de llargues de carril de 72m (BLS) mitjançant soldadura elèctrica
• Trasllat de BLS a obra.
• Substitució del carril existent.
• Soldadures aluminotèrmiques entre BLS i extrems.
• Retirada de carril existent.
Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)

L’objectiu és disminuir el número de trencaments de carril a l’instal·lar carril nou que, en la major part, estarà
soldat elèctricament, eliminant la variabilitat del factor humà de les soldadures aluminotèrmiques i eliminant
cupons de carril que introdueixen tensions que podrien fer augmentar el número de trencaments.
Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a 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:

•
•
•
•

Metro no disposa d’equips de soldadura elèctrica de carril ni de personal qualificat per a la realització
d’aquest tipus de soldadura.
Metro no disposa de personal homologat per a la realització de soldadures aluminotèrmiques de carril.
Metro no disposa de personal ni de mitjans suficients per a emprendre una obra com la licitada sense
desatendre el seu manteniment programat.

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)

Nou-cents seixanta-vuit mil (968.000,00) euros (IVA Inclòs)
Lots:

SI ☐

NO ☒

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

Degut a l’objecte del contracte i la seva dimensió, la licitació no pot ser dividida en lots, ja que la realització
independent de les diverses prestacions del mateix dificultaria la seva correcta execució des del punt de vista tècnic
i de coordinació de la prestació.

Protecció Dades Personals

SI ☐

NO ☐

(Implica posterior signatura contracte encarregat D.P.)

Període d’Execució

Un any des de la formalització del contracte.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació de l'obra , per a un termini d'execució d’un any des de la formalització del
contracte i amb un valor estimat del contracte (VEC) 800.000,00] €

_________________________
Joaquim Plaja Martí
Director d’Infraestructures de Metro

