INFORME

JUSTIFICATIU

DE

LA

NECESSITAT

DE

CONTRACTAR

L’ADEQUACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LES CENTRALS DE DETECCIÓ D’INCENDIS
DE L’HUB AIXÍ COM LA SEVA CENTRALITZACIÓ A LA SALA DE SEGURETAT
1. Objecte
L’objecte de la contractació és l’adequació i substitució de totes les centrals de detecció
d’incendis de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB d’ara en endavant), així com la seva
centralització mitjançant un software d’integració a la Sala de Seguretat.
2. Justificació de la necessitat
Actualment l'HUB disposa de 15 centrals analògiques d'incendi marca Kilsen model KSA70x, model descatalogat per fabricant. Per tant, en cas d'averia, no és possible aconseguir
recanvis ni suport tècnic del fabricant, també es dificulta la programació de les centrals
d'incendi.
A dia d'avui hi ha 3 centrals d'incendi en situació crítica:
- Central 10: placa base en mal estat.
- Central 8 i 17: interface de comunicació avariat, no reporten a la Sala de Seguretat.
Així mateix, l'HUB centralitza el sistema de detecció d'incendis en 2 ordinadors a la Sala de
Seguretat mitjançant el software propi de Kilsen ASM, software també descatalogat per
fabricant i fora de suport tècnic. Així mateix, aquest software només es compatible amb les
centrals Kilsen model KSA. Per tant, davant el necessari canvi de les centrals d'incendi, es
fa necessari implementar un nou sistema de gestió.
Mitjançant el present informe, i en compliment del que disposa la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), manifestem la necessitat de contractar
l’adequació i substitució de les centrals de detecció d’incendis de l’HUB, així com la seva
centralització a la Sala de Seguretat, per a la realització dels treballs objecte d’aquest
expedient.
Les actuacions a executar serien:
- Substitució de les actuals 15 centrals de detecció d'incendis per les centrals
analògiques marca Kilsen model KFP-AF2/1, s'escull aquest model per ser
compatible amb tots els elements del sistema de detecció d'incendis existents. Així
mateix, les centrals KFP compleixen tots els requisits opcionals de la norma EN54-2 i
certificats amb el marcat CPD i actualitzat a la última normativa.
-

Reubicació d'alguna de les centrals a un espai més idoni seguint normativa vigent.

-

Reprogramació de tots els elements de detecció i maniobres d'actuació existents.

-

Instal·lació de lluminàries d'emergència damunt cada central d’incendis segons
normativa.

-

Instal·lació de punt de dades per a la connexió de cadascuna de les centrals via
TCP/IP.

-

Implementació d’un software d’integració i integració de totes les centrals d’incendi

El servei objecte del contracte no es pot realitzar per mitjans propis atès que no disposem de
la infraestructura suficient ni de mitjans personals i materials suficients, per tant, per dur a
terme de manera òptima l’activitat encomanada, cal la contractació d’aquest servei.
3. Pressupost de licitació
El pressupost de licitació es de 138.516,00 € (IVA exclòs) i de 167.604,36 € (Inclòs IVA)
Es preveu la constitució d’una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació del
contracte IVA exclòs.
4. Justificació no divisió en lots
D’acord amb allò establert a l’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic, el servei indicat es contractarà mitjançant procediment obert.
Per tant, d’acord amb allò exposat, proposo la tramitació de l’expedient mitjançant
procediment obert.
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