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OBRES

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

Millora del sistema de megafonia estacions
Obra d’ Instal·lació per millora de la megafonia en 5 estacions de metro.

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

Durant el mes de Febrer del 2020 es va dur a terme una diagnosi de la megafonia en 12 estacions de Metro de
Barcelona. Aquesta diagnosi va posar de manifest les carències actuals de les línies electroacústiques en moltes
de les estacions. En molts casos tenim missatges que no son audibles i que podrien portar problemes en casos de
necessitat d’informació d’incidències i de necessitat d’evacuacions. Per tot això es fa necessari la millora de la
megafonia a les estacions de Metro.

Durant l’any 2021 es va decidir realitzar la redacció del projecte de millora de la megafonia en aquestes 5
estacions de metro: Sagrada Familia L5, Sants Estació L3, Sants Estació L5, Urquinaona L1 i
Urquinaona L4. Tot això amb l’objectiu de millorar la megafonia en aquestes estacions sota els criteris de
normativa EN54-24, EN54-16, EN50849:2017.

Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)
Lot 1: seixanta-dos mil sis-cents divuit amb quaranta-cinc euros (62.618,45 €), IVA inclòs.
Lot 2: cinquanta-vuit mil quaranta-tres amb trenta-tres euros (58.043,33 €), IVA inclòs.
Lot 3: cinquanta-tres mil nou-cents set amb seixanta-cinc euros (53.907,65 €), IVA inclòs.
Lot 4: cinquanta-set mil nou-cents vint-i-sis amb seixanta-cinc euros (57.926,65 €), IVA inclòs.
Lot 5: seixanta mil cinc-cents setanta-sis amb noranta-nou euros (60.576,99 €), IVA inclòs.

Lots:

SI ☒

NO ☐

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

Període d’Execució

Sis (9) mesos.

Conclusió:

Es sol·licita la contractació de l'obra , per a un termini d'execució 9 (nou) mesos]
i amb un valor estimat del contracte (VEC) [242.209,17] €

_________________________
Mireia Peira Bayo
Resp. Sist. Operació Metro

