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

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), administració pública que ostenta la titularitat de Transports de
Barcelona, SA (TB), s’ha plantejat la necessitat d’arbitrar mecanismes alternatius per garantir la renovació de flotes
dels operadors de transport de gestió indirecta per tal d’evitar que, a causa de l’envelliment de la flota i les
dificultats dels processos de renovació i contractació, es puguin comprometre la qualitat del servei i la seguretat
dels usuaris.
Atès que TB compta, entre les activitats integrants del seu objecte social, amb la prestació dels serveis urbans i
metropolitans relacionats amb el transport urbà de superfície, així com el desenvolupament de les activitats que
l’AMB li encomani en aquest àmbit i l’adquisició de béns afectes als serveis de transport; i atesa també l’experiència
i demostrada solvència tècnica de TB en els processos d’adquisició d’autobusos, l’AMB l’ha instat a iniciar un
procés de licitació per al subministrament de entre 59 i 87 autobusos de tecnologia híbrid dièsel HIB, l’ús dels quals
se cedirà a l’AMB perquè els adscrigui als operadors de gestió indirecta dels serveis de bus nocturn a Barcelona i
altres municipis de l’àmbit nord.
Per tant, TB assumeix l’impuls, tramitació, gestió i adjudicació de l’expedient de contractació relatiu al
subministrament i el d’arrendament financer del esmentats vehicles.
Per la seva part, l’AMB compensarà TB per les despeses que es derivin de l’adquisició dels vehicles i de la
subscripció dels instruments de finançament, així com per qualsevol altra despesa relacionada amb les referides
operacions.

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

L’AMB 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 l’AMB 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)

371.900,00 euros (sense IVA) preu unitari (IVA exclòs)
32.355.300,00 SENSE IVA per a 87 autobusos
39.149.913,0 IVA inclòs

Lots:

SI ☐

NO ☒

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

La no divisió en lots deriva de la mateixa naturalesa del contracte, ja que es tracta de la compra de 87 vehicles de
la mateixa tipologia i model. Això implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions objecte
del contracte; entre elles, apart de les raons òbvies d’operativitat associades, es troba la necessitat de garantir el
lliurament esglaonat els vehicles que permeti un adequat procés d’examen i proves de verificació per tal de poder
signar l’acta de recepció provisional, i posada en servei els vehicles en el temps previst, qüestió que es podria
veure greument compromesa en cas d’adjudicar els contracte per lots entre diferents proveïdors.
Tipologia vehicle

Standard 12 metres híbrid dièsel HIB

Quantitat
87

Període d’Execució

La fabricació de la totalitat dels vehicles es farà entre 2021 i 2022, 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 11 mesos després de la signatura
del contracte i amb un valor estimat del contracte (VEC) 32.355.300 (trenta-dos milions tres-cents cinquantacinc mil tres cents euros ) IVA exclòs.
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