INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: Servei d’Energia i Sistemes d’Estacions / Unitat de Projectes de Sistemes d’Estacions
TIPUS:

OBRES

DATA: 08/11/2021

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)

Contractació per a l’execució de les obres REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA PLANTA 1ª
EDIFICI ESTIVILL.
Les actuacions més significatives incloses en el present projecte, contemplen les següents feines:
•

•
•
•
•

Obra civil per l’adequació dels diferents espais:
Construcció de tancaments.
Reparació de paraments.
Col·locació i reparació del terra.
Instal·lació de fals sostres.
Pintat.
Etc.
Instal·lacions de baixa tensió: canalitzacions, estesa de cablejats, col·locació de subquadre, instal·lacions de
lluminàries, instal·lacions d’endolls i interruptors, etc.
Instal·lacions de ventilació.
Instal·lacions de comunicacions.
Instal·lacions de PCI.

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

Donada la necessitat actual i creixent del servei de telecomunicacions i informàtica de TMB, i degut a
una nova assignació de responsabilitats en el Centre de Suport Tecnològic de TMB es necessària
l’adequació dels espais existents a la Planta 1ª de l’Edifici Estivill, on es presta aquesta servei.

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

N/A
Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

PBL TOTAL = 164.932,89 €, IVA inclòs.

Lots:

SI ☐

NO ☒

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

El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del mateix, a l’implicar la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, coordinació que podria veure’s dificultada en excés
tècnicament per la seva divisió en lots que comportaria l’execució de les obres fraccionada per part de contractistes

diferents.
Per tant, la necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos lots podria comportar un risc en
l’execució adequada del contracte. A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte
sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més,
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents
lots.
Període d’Execució

El període d’execució previst és de dos (2) mesos.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació de l'obra , per a un termini d'execució 2 mesos i amb un valor estimat del
contracte (VEC) 136.308,17 € (IVA exclòs).

____________________________________
Ivan Altaba Marín
Director del Servei de Sistemes d’Energia i
Sistemes d’Estacions

