NFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: INFRAESTRUCTURES – UNITAT DE MANTENIMENT D’ESTACIONS
TIPUS:

SUBMINISTRAMENTS

DATA: 18/02/2021

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)

NOUS MÒDULS COMPRA BOIXERES COVID-19
Subministrament i instal·lació de 6 conjunts de vestuaris en la cotxera de Boixeres per complir recomanacions
sanitàries front al COVID-19 mitjançant mòduls prefabricats. Ampliació d’aforaments i distanciament social.
CPV: 44211100-3

Edificios prefabricados modulares

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

Amb aquesta contractació es pretén donar solució a la necessitat de compliment a les recomanacions dictades pel
Ministerio de Sanidad en la seva guia “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE - 2 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”, al llarg de tot el seu
document on s’exposa la distancia mínima de 2 metres com a mesura mínima de distanciament per prevenir la
propagació del COVID-19.
També es pretén donar solució a la necessitat de compliment a les recomanacions dictades pel Ministerio de
Sanidad e IDAE en la seva guia “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y
VENTILACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL SARS-COV-2”,
que estableix una aportació d’aire exterior a les dependències ocupades habitualment de 45 m3/h per persona. En
els actuals vestidors de Boixeres els nivells de ventilació són inferiors als recomanats per a l’ocupació actual, i la
ubicació dels vestidors (a l’interior d’una nau) i la distribució d’espais existents fan inviable la implantació d’un
sistema de ventilació mecànica d’una potència elevada a curt termini.
Amb aquesta contractació de subministrament de conjunts modulars es pretén redistribuir el personal en diferents
mòduls prefabricats que s’instal·larien a la campa exterior de la base de Boixeres, mòduls equipats amb finestres
exteriors que permetran assolir sobradament la recomanació de 45 m3/h per persona, així com mantenir les
distàncies de seguretat entre persones recomanades COVID.
Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis) - Art. 116. 4.f-

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

Tres-cents noranta-tres mil dos-cents cinquanta euros (393.250’00 €), IVA inclòs.

Lots:

SI ☐

NO ☒

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

La realització separada en lot de les partides del contracte dificultaria la correcta execució del mateix, de del punt
de vista tècnic ja que es una mateixa ubicació i les feines son de retirada i substitució de revestiment localitzat.
Període d’Execució

3 mesos sense possibilitat de pròrroga.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del subministrament, per a un data d'entrega de com a màxim 3 mesos des de la
signatura del contracte i amb un valor estimat del contracte (VEC) de tres-cents vint-i-cinc mil euros
(325.000’00 €), IVA exclòs

_________________________
Joan Granés i Puig
Director del Servei de Manteniment
d’Estacions, Neteja i Transports Turístics

