INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: Servei de Projectes d’Energia i Instal·lacions / Unitat de Projectes d’instal·lacions Elèctriques i
Equipaments
TIPUS: OBRES

DATA: 20/09/2021

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 de l’obra de renovació integral dels quadres generales de distribució de baixa tensió a les estacions
Congrés, Maragall, Virrei Amat, Vilapicina i Horta de la línia 5, i modificacions en l’escomesa de subministrament
complementari de Trinitat Nova de la línia 4. Les activitats a realitzar a cada estació són:
a) Estacions de línia 5:
-

-

Desmuntatge i retirada dels quadres generals de distribució en BT existents.
Instal·lació de quadres provisionals per alimentar els serveis crítics i necessaris per a l’execució de l’obra de
renovació de via: pous d’aigua, ventilacions, enllumenat de túnel, enllumenat de l’estació, presses de
corrent i altres serveis necessaris per a la fase d’obres: enclavaments, comunicacions i GSM.
Muntatge de nous quadres i proteccions per a les línies repartidores BT a circuit secundari dels
transformadors MT en el interior dels centres de transformació 6 kV / 230-400 V.
Instal·lació i connexió de nous quadres de distribució en BT aprofitant al màxim el cablejat existent.
Configuració de les unitats terminals remotes dels centres de transformació al telecomandament d’energia
per incorporar noves senyals i la motorització de les proteccions.
Configuració del telecomandament d’estacions (CCIF) per integrar noves senyals del BT i Sistema
d’alimentació ininterrompuda.
Instal·lació de nova ventilació de la cambra BT.
Instal·lació de SAIs i quadres de distribució de SAI a les cambres de comunicacions.
Renovació dels quadres elèctrics de les cambres de comunicacions.
Instal·lació d’un sistema de monitorització de control d’energia consumida.
Estesa de nous cables i canalitzacions.
Legalització de les instal·lacions per gran reforma.
Petita obra civil d’ampliació de les bancades, passamurs, etc.
Proves i posada en servei.
Actualització de documentació tècnica.

b) Trinitat Nova L4:
-

Adequació del subministrament complementari de BT per anul·lar l’escomesa amb de companyia
distribuïdora i connectar-lo a la xarxa pròpia de Trinitat Nova de la línia 3.

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

Corregir les següents mancances i necessitats:
-

Obsolescència tècnica de commutacions i interruptors generals.
Telecomandar a l’operador d’energia el control de les proteccions de secundari dels Centres de
Transformació.
Eliminar el consum permanent del subministrament complementari, per a reduir el cost de facturació
d’energia i el malbaratament amb pèrdues en forma de calor del transformador auxiliar.
Incorporar un SAI per donar fiabilitat i certa autonomia als equips i instal·lacions de seguretat de l’estació
Distribuir la línia de Neutre per a circuits 400 V.
Dotar de ventilació les cambres de BT.
Incorporar seccionadors per agrupaments, que permetin treballs i reparacions les 24h i no limitats a
l’horari fora de servei com fins ara, per a reduir l’impacte al servei davant d’avaries.
Incorporar la telemesura d’energia per sistemes, per complir amb les normes vigents.
Preparar la instal·lació per al futur, que permeti que el 100 % de les càrregues siguin commutades quan es
disposi d’un doble subministrament propi de METRO.
Trinitat Nova L4: Adequar el subministrament complementari per a donar-lo de baixa amb la companyia
distribuïdora i connectar-lo a la xarxa pròpia (Trinitat Nova L3), per a reduir el cost de facturació d’energia i
el malbaratament amb pèrdues en forma de calor del transformador auxiliar.

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:
OBRA: 1.209.948,35 € (IVA inclòs) (PEC+IVA), dividit en:
Lot 1: 701.318,52€
Lot 2: 508.629,83€

Lots:

SI ☒

NO ☐

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

No aplica.
Període d’Execució

El període d’execució previst d’aquesta obra té una durada màxima de sis (6) mesos.

Conclusió:

Es sol·licita la contractació de l'obra, per a un termini d'execució de sis (6) mesos i amb un valor estimat del
contracte (VEC) 999.957,31 € IVA exclòs, dels quals VEC lot 1 579.602,08€ i VEC lot 2 420.355,23€.

_________________________
Lluís Baena Domènech
Director del Servei de Projectes
d’Energia i Instal·lacions

