INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: SERVEI D’INFRAESTRCUTURES I COORDINACIÓ DE PROJECTES- UNITAT DE PROJECTES
D’INFRAESTRUCTURA
TIPUS:

SERVEIS

DATA: 03/06/2019

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)

Redacció del projecte constructiu de rehabilitació de la coberta del taller de Sagrera.

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

La presencia de plaques de fibrociment en 3.000m2 de la coberta del taller de Sagrera, obliga a intervenir sobre el
sistema de impermeabilització, reparar les afectacions de l’estructura i s’aprofita per millorar les condicions
tèrmiques i acústiques que afecten a la coberta.

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

La insuficiència de mitjans personals i materials per a què el contractant pugui prestar directament el servei es deu
als següents motius:
Manca de personal i recursos per la redacció del projecte en el termini menor possible, tenint en compte la
planificació de la retirada de l’amiant la qual s’haurà de consensuar amb l’Ajuntament i responsables del taller, així
com l’estudi de l’estat actual de la coberta i les seves patologies.
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)

El Pressupost Base de Licitació és: 108.900€ IVA inclòs

Lots:

SI ☐

NO ☒

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

L’objecte del contracte e la redacció d’un projecte que contemplarà els sistemes constructius que afecten a la
coberta del taller de Sagrera, complementaris entre ells: impermeabilització, estructura, aïllament acústic, aïllament
tèrmic i captació solar. Per tant, `per la naturalesa de l’objecte del contracte, la divisió en lots no afavoreix la
redacció del projecte de rehabilitació.

Període d’Execució

El termini previst per la redacció del projecte es de 3 mesos.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució de 3 mesos i amb un valor estimat del
contracte (VEC) 90.000 €
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