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CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT REFERENT AL DESAMIANTATGE DELS PILARS
CENTRALS DE L’ESTACIÓ DE DRASSANES
14.915.765

1.- ENS CONVOCANT
Ferrocarril Metropolità de Barcelona (en endavant FMB) es l’empresa que gestiona el servei de
metro a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
A la Xarxa de Metro tenim identificats multitud d’elements amb contingut d’amiant. Aquest material el
podem trobar a multitud d’indrets, com ara damunt d’andanes, a l’interior de cambres tècniques, o en
alguns vestíbuls i passadissos d’estació.
En alguns casos trobem que l’amiant forma part del revestiment estructural de diversos elements com
ara pilars i encofrats perduts, repartits a diversos punts de la xarxa.
2.- FINALITAT DE LA CONSULTA AL MERCAT
FMB precisa fer una licitació per a realitzar el desamiantat dels 24 pilars existents a la zona de vies
de l’estació de Drassanes. Aquests pilars son de formigó armat, 403cm. d’alçada i 60 cm. de secció
circular i es varen construir fent servir un encofrat perdut de fibrociment (MCA).
Aquesta consulta es realitza, d’acord amb la previsió de l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
3.- METODOLOGIA I CONDICIONS DE LA CONSULTA
Aquesta consulta és oberta, i hi poden participar en la mateixa tots els operadors econòmics
interessats.
La no participació en aquesta consulta no suposarà cap desavantatge per als futurs licitadors i alhora,
tampoc constitueix una obligació ni un compromís de licitar. Qualsevol despesa vinculada a aquesta
serà a càrrec dels participants.
Termini de participació: el termini per participar en aquesta Consulta finalitzarà el dia 02/07/2021.
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, en aquesta Consulta
es garanteix el compliment dels principis de transparència, no discriminació i igualtat de tracte i en
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cap cas, aquesta consulta podrà comportar cap avantatge respecte de l’adjudicació del contracte per
a les empreses que hi hagin participat.
La consulta es durà a terme en la forma següent:


L’objecte de la consulta es publicarà al perfil del contractant allotjat a la Plataforma de
serveis de contractació pública amb el propòsit de què tots els possibles interessats puguin
tenir-hi accés per a poder realitzar aportacions.



Dins el termini que s’ha especificat, els participants podran fer arribar les seves solucions,
amb el contingut que s’especifica a l’apartat 4.



Les solucions es podran fer arribar al correu electrònic obres@tmb.cat



Per a qualsevol dubte en relació amb la Consulta, els interessats podran sol·licitar
informació per escrit adreçant un correu a obres@tmb.cat



Finalitzada la consulta, l’ens convocant elaborarà i publicarà en el seu perfil un informe
amb les dades sobre les entitats que han participat en la consulta i de les respostes
obtingudes.

En cap cas durant el procés de consultes es podran revelar als participants les solucions proposades
pels altres participants.
Finalitzada la consulta, es podran divulgar les solucions i la definició de les especificacions de les
propostes, però en cap cas es podrà revelar cap informació tècnica o comercial que hagi estat
facilitada pels participants i que aquests hagin designat com a confidencial.
Així mateix, es garanteix el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, i alhora el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

4.- CONTINGUT DE LES SOLUCIONS PROPOSADES PELS PARTICIPANTS EN LA CONSULTA
El contingut de les propostes a presentar és el següent:
4.1
-

Dades bàsiques
Nom de l’entitat:
Adreça:
Tipus d’Organització (PIME, gran empresa, cooperativa, consorci...):
Persona de contacte:
Telèfon:
Correu electrònic:
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4.2 Contingut de la proposta de solució
Els participants en la consulta hauran de respondre a les qüestions següents tenint en compte una
sèrie de condicionants:
•

El material MCA no està suportat ni reposat, sinó adherit en major o menor mesura, però que
no es permet extraure sense ajuda de eines manuals que li provoquin agressió mecànica al
material MCA.

•

L’escenari de Risc seria Mig-Alt en funció de l’adherència del material, per això es necessari
algun tipus de confinament:

•



Confinament del material MCA tipus Glove Bag.



Confinament del material MCA tipus Bombolla amb confinament dinàmic o estàtic.

El material es troba en zona de accés públic, i sense compatibilitat d’execució amb la circulació.
No hi ha pràcticament gàlib per tindre res en paral·lel muntat a la circulació.

•

Retirada de residus: Per l’Estació.

•

Els treballs de desamiantat s’hauran de realitzar en màxim dues setmanes de treball continuat,
ja que hi ha previst un tancament de l’estació de Drassanes.

Qüestions a respondre:
1. Quin procediment de retirada creu que es el més idoni per aquest cas?
2. Quins aspectes considera que s’haurien de tenir en compte pel que fa a l´objecte d’avaluació?
3. De quina manera planificaríeu els treballs per tal d’ajustar-los al termini establert?
4. Es possible reduir la durada de les feines?
5. Quin tractament proposeu realitzar al pilar, una vegada retirat l’encofrat, davant la possible
aparició de coqueres o d’altres malformacions constructives?
6. Coneix d’altres referències i/o exemples nacionals i internacionals en els que s’hagin executat
treballs similars.?
S’haurà de disposar d’un Pla de Treballs específic, aprovat pel Departament de Treball, on
s’especifiqui el procediment que es seguirà per al desamiantatge dels pilars.
Respecte a l’avaluació del costos del desamiantatge:
7. Quines dades considera que serien necessàries per poder fer l´avaluació de costos de
l´objecte de la licitació?
8. Quin pressupost mínim i màxim aproximat podria requerir cada etapa?
3

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Etapa

Preu màxim

Preu mínim

PREPARACIÓ. TREBALLS PREVIS
DESAMIANTATGE
TRANSPORT
TRACTAMENT POSTERIOR

Altres conceptes:

9. Quina es la durada mínima i màxima aproximada que podria requerir cada etapa?
Etapa

Durada màxima

Durada mínima

Raquel Garcia Gálvez
Tècnica responsable del contracte.
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Annex: Fotografies de l’emplaçament dels treballs
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