INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: Direcció d’Infraestructures de Metro. Unitat projectes Infraestructures
TIPUS:

OBRES

DATA: 02/12/2021

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)

Adequació del túnel de rentat del Taller de Zal de L9, instal·lant nous rails de translació dels mòduls de rentat,
passarel·les elevades antilliscants de PRFV en tota la zona de projecció d’aigua i les instal·lacions i equipaments
auxiliars del sistema de rentat ferroviari.
Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)

Per necessitat de subsanar les deficiències detectades en la operativa i funcionament del túnel de rentat actual ,
així com augmentar-ne la seguretat tant per les persones com pels trens.
Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis) - Art. 116. 4.f-

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

Pressupost base de licitació:
Vuit-cents cinquanta mil tres-cents trenta-vuit amb vuitanta-nou cèntims. (850.338,89 €), IVA inclòs.
Lots:

SI ☐

NO ☒

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

L’execució per lots entorpiria les feines donat que es treballaria en el mateix espai i en el mateix temps, (es tracta
de la instal·lació d’una maquina) i a més requeriria de recursos de coordinació i control. Per tant, per la naturalesa
de l’objecte del contracte, la divisió en lots no afavoreix el tractament únic en l’execució de les obres des del punt
de vista tècnic.
Període d’Execució

El termini previst per l’execució de les obres es de 10 mesos.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació de l'obra , per a un termini d'execució de 10 mesos i amb un valor estimat del
contracte (VEC) 702.759,41 €, IVA exclòs.
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Marcos González Díaz
Responsable Unitat Projectes d’Infraestructura

