INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: Enginyeria BU S
TIPUS:

DATA: 26/11/2020

SUBMINISTRAMENTS

PODER ADJUDICADOR: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.

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

Subministrament en diferents lots i entregues, de part de la flota de renovació que cal a TMB per tal de continuar
garantint el servei al que és el compromís d’aquesta companyia.
El subministrament inclou diferents tipologies y opcions de tracció com elèctrics, GNC i dièsel híbrid, per assignar
cada modalitat a les diferents condicions d’operació.
Les entregues es faran en lots i esglaonades en el temps en funció de les necessitats de TMB.

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

TMB necessita garantir la renovació de la flota dels seus operadors de gestió indirecta en els supòsits en què
l’envelliment i avaries dels vehicles poden repercutir negativament en la qualitat del servei i atenció i seguretat de
l’usuari.
Des del punt de vista tècnic, quan un vehicle supera el llindar de 15 anys d’antiguitat, el cost de manteniment que
requereix deixa de justificar seguir tenint-los en servei. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de continuar donant el
servei a què TMB s’ha compromès de manera viable i amb garanties, es procedirà a la substitució dels vehicles
que arriben al final de la seva vida útil.

Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

116.118.225 €

Lots:

SI ☒

NO ☐

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

Tipologia vehicle

Articulat elèctric càrrega d’oportunitat
Standard de càrrega nocturna
Standard de càrrega nocturna
Standard GNC hibrids
Articulats GNC híbrids
Doble pis diesel hibrids

LOT

Quantitat

1
2
2bis
3
4
5

29
25
24
85
23
24

Aquestes quantitats son orientatives i podrien variar en funció de les necessitats de TB.

Període d’Execució

La fabricació de la totalitat dels vehicles es farà entre 2021 i 2024, per ser entregats entre 2022 i 2025. i el detall de
les dates d’entrega de cada vehicle estan especificades al Quadre de Característiques del Plec de Clàusules
administratives generals.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del subministrament , per a un data d'entrega esglaonada i sempre abans de
31/12/2025
i amb un valor estimat del contracte (VEC) 115.158.600 €

_________________________
[Nom i cognoms de l’informant]
[Càrrec]

