INFORME JU
USTIFICATIU DE NECESSITAT DE CON
NTRACTACIÓ
Ó
SER
RVEI / UNITAT
T: Servei d’Inffraestructure
es / Instal·laciions i Sistem
mes Tecnològics
TIPU
US:

OBRES

DATA
A: 18/03/202 1

POD
DER ADJUDIC
CADOR: TRANSPORTS DE
E BARCELON
NA, S.A.

Desc
cripció de l’o
obra, servei o subministrament (ha de coincidir am
mb el camp Da
ades Bàsiquees introduïdes
s a SAP)

Co
onstrucció i in
nstal·lació glo
obal dels pun
nts de recàrrrega elèctrica
a per autobusos de les líínies V15 i H12, i
Ma
anteniment in
ntegral de la Infraestructu
ura de recàrrrega elèctrica
a de les línies H16, V15 i H12 de TR
RANSPORTS
S
DE
E BARCELON
NA, S.A.

Desc
cripció de la necessitat -A
Art. 28- (ha de
d coincidir a
amb el camp Justificació
J
de
d la Compraa introduïdes a SAP)

Aquestes obress són necesssàries per do
onar ple servvei a les línies V15 i H12, a l’hora d’inncorporar els vehicles
èctrics, on s’a
assignen 16 vehicles a la
a línia V15 i 2
21 vehicles per
p la línia H1
12 segons reequeriment de
d l’AMB, com
m el
elè
ma
anteniment in
ntegral de la Infraestructu
ura de recàrrrega elèctrica
a de les línies H16, V15 i H12, de TR
RANSPORTS
S
DE
E BARCELON
NA, S.A.

Justtificació Insufficiència de Mitjans
M
(nomé
és per a serve
eis) - Art. 116. 4.f-

Aquesta justificcació no és necessària
n
en
n tractar-se d
d’un contractte d’obres.
Pres
ssupost Base
e de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Incllòs)

Pre
essupost basse de licitació
ó. Sis milions
s sis-cents q
quaranta-un mil
m cent quarranta-tres euuros amb set cèntims d’eu
uro
(6.6
641,143,07 €
€), IVA inclòss.
Lott 1: Cinc milio
ons cent vintt-i-vuit mil sis
s-cents quara
anta-tres eurros amb set cèntims d’euuro (5.128.64
43,07 €). IVA
A
inc
clòs.
Lott 2: Un milió cinc-cents dotze mil cinc
c-cents euross (1.512.500 €). IVA inclò
òs.

s:
Lots

SI ☒

N
NO ☐

(Justifica
ar si no hi ha lots) -Art 99.3-

Lott 1: Instal·lacció de les esttacions de re
ecàrrega elècctrica d’autob
busos per a les línies V155 i H12.
Lott 2: Mantenim
ment Integral de la Infrae
estructura de recàrrega elèctrica de le
es línies d’auutobusos H16
6,V15 i H12.

ode d’Execuc
ció
Perío

Lott 1: El períod
de previst es de 12 mesos.
Lott 2: El períod
de previst es de 5 anys.

Conclusió:

LOT
T 1: Se sol·liicita la contractació de l'obra, per a un terminii d'execució
ó 12 mesos
i am
mb un valor estimat del contracte (VEC) 4.677..631,83 €.
LOT
T 2: Se sol·liicita la contractació dell servei, perr a un termin
ni d'execució 5 anys
i am
mb un valor estimat del contracte (VEC) 1.359..770,96 €.

Josep M ensión Camps

