SERVEI / UNITAT:
ASSUMPTE:

Enginyeria BUS

DATA: 24/12/2019

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

TIPUS:

SUBMINISTRAMENTS

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

Compra d’autobusos per la substitució del vehicles de la flota actual que han arribat al final de la seva vida útil

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

Al cap de 15 anys els autobusos superen el llindar en el que el cost de manteniment justifica segui tenint-los en
servei. Per aquest motiu i amb l’objectiu de continuar donant el servei al que TB s’ha compromès de manera viable,
el procedirà a la substitució dels vehicles que arriben al final de la seva vida útil. . Els nous vehicles tindran un
sistema de propulsió elèctric basat en un pack de cel·les d’hidrogen, ja que la política de compra de vehicles nets
de TMB prioritza la compra de vehicles de zero emissions. En aquesta categoria els vehicles basats en sistemes de
càrrega overnigth del mercat actual, no disposen d’autonomies reals en entorn urbà mediterrani per garantir el
funcionament dins del paràmetres d’envelliment de les cel·les. Per altre banda els de càrrega d’oportunitat
presenten dificultats d’infraestructura que no aconsellable el seu us per a vehicles de 12 metres.
La compra d’aquets vehicles està supeditada a la disponibilitat d’una estació d’abastiment d’hidrogen, en cas de no
disposar-hi, TMB es reserva el dret a desistir de la compra per motius d’interès públic.

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

Tipologia vehicle

LOT

Standard 12 metres elèctric amb pila
d’hidrogen
Lots:

SI ☐

NO ☒

1

Quantitat

Preu
unitari

Import (€)

8

816.750

6.534.000

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

Degut a l’objecte del contracte, adquisició de diverses unitats de vehicles del mateix tipus, i la seva dimensió, la
licitació no pot ser dividida en lots, ja que la realització independent de les diverses prestacions del mateix
dificultaria la seva correcta execució des del punt de vista tècnic

Període d’Execució

La fabricació de la totalitat dels vehicles es farà entre 2020 i 2021, i el detall de les dates d’entrega estan
especificades al QC.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del subministrament , per a un data d'entrega dins de 2021
i amb un valor estimat del contracte (VEC) 5.400.000 €

_________________________
[Mario Canet t]
[Responsable de Nous desenvolupaments

