SERVEI / UNITAT: INFRAESTRUCTURES – UNITAT DE MANTENIMENT D’ESTACIONS

DATA: 17/11/2020

ASSUMPTE:

TIPUS: SERVEIS

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)
REPARACIONS ESTRUCTURAL RELLEVANTS I/O URGENTS DEL MANTENIMENT DE LA XARXA DE METRO
Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)
El present projecte tècnic té com a objecte establir les diferents definicions tècniques per a
poder realitzar reparacions estructurals de manteniment correctiu i/o amb caràcter d’urgència.
El contracte fa referència a actuacions a la xarxa. Les actuacions a realitzar poden ser a
qualsevol punt de la xarxa. Estacions, Túnel, Dependències, Edificis...
Justificació Insuficiència de Medis (només per serveis) - Art. 116. 4.f-

En cap de setmana sorgeixen incidències de rellevància i/o urgents que poden comprometre
el servei que ofereix la xarxa de metro.
També se’ns presenten actuacions que encara que siguin menys urgents, tenen la suficient
rellevància per a superar la capacitat del personal intern.

En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de
procedir a la contractació del servei descrit a l’encapçalament, mitjançant el procediment
corresponent, per a què sigui prestat externament, als efectes de donar compliment a allò
previst a l’article 116.4.f) de la Llei 9/2017

Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)
96.800’00 € (noranta-sis mil vuit-cents euros)
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. A més, es justifica la NO divisió per lots donat que
és una estimació d’actuacions que poden sorgir per a tota la xarxa.
Període d’Execució
12 mesos amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més avisant amb una antelació de 1 mes.

Conclusió:
Se sol·licita la contractació de l'obra, per a un termini d'execució 12 mesos i amb un valor
estimat del contracte (VEC) 96.000’00 € (noranta-sis mil euros).

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

