SERVEI / UNITAT: Servei de Sistemes Elèctrics i Electromecànicas
ASSUMPTE:

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

DATA: 02/10/2018
TIPUS:

OBRES

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

Contractació de l’obra de renovació i reforç del enllumenat tallers Triangle, Hospital Bellvitge, Sagrera i enllumenat
de neteja cotxera Sant Genís, per corregir les següents mancances i necessitats:
•
•
•
•

Obsolescència tècnica del enllumenat general, format per lluminàries de vapor de mercuri. Prohibició de la
seva comercialització per reglaments UE 245/2009, 347/2010 y directiva 2011/65
Incompliment dels nivells mínims de lluminositat fixats en informes del servei de prevenció de riscos laborals
Millora de l’eficiència energètica, es proposa la substitució per un sistema d’enllumenat LED amb regulació i
control que permetrà estalviar mes d’un 60% de l’energia consumida
Millora de la mantenibilitat, el nou enllumenat s’instal·larà en ubicació accessible que faciliti les tasques de
manteniment

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

•
•
•
•

Impossibilitat de trobar recanvis de les làmpades vapor de mercuri per obsolescència tècnica, prohibició de la
comercialització per reglaments UE 245/2009, 347/2010 y directiva 2011/65, fet que obliga a renovar-les
Corregir incompliment de nivells mínims lumínics fixats pel departament de prevenció en base a la legislació
vigent
Estalviar en energia consumida i en costos de manteniment, gràcies a la utilització de la tecnologia LED i a
sistemes de regulació i control mitjançant bus DALI, que permetrà estalviar més d’un 60% els costos actuals
Facilitar les tasques de manteniment, ubicant les lluminàries en llocs d’accés amb grau de dificultat mig/baix

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per serveis) - Art. 116. 4.f-

No aplica.
Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

PBL LOT1 = 416.090,62 €
PBL LOT 2 = 273.074,44 €
PBL TOTAL (LOT 1 + LOT 2) = 689.165 €, IVA inclòs

Lots:

SI ☒

NO ☐

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

Període d’Execució

El període d’execució previst és:
Lot 1: vuit (8) mesos.
Lot 2: sis (6) mesos.

Conclusió:

1. Se sol·licita la contractació de l'obra pel Lot 1, per a un termini d'execució de 8 mesos i amb un valor
estimat del contracte (VEC) 343.876,55 €, IVA exclòs.
2. Se sol·licita la contractació de l'obra pel Lot 2, per a un termini d'execució de 6 mesos i amb un valor
estimat del contracte (VEC) 225.681,36 €, IVA exclòs.

Firmado
digitalmente por
Fernando Rego
Fecha: 2018.10.10
14:37:38 +02'00'

_________________________
Fernando Rego
Responsable de la Unitat de
Projectes d’Equipament d’Estacions

