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ASSUMPTE:

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

TIPUS:

OBRES

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)
L’actuació consistirà en les modificacions dels elements verticals d’accés als pous de ventilació de túnel i estació, escales,
reixes i trapes d’accés, a Llefià, Santa Rosa, Fondo, Gorg.

Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)
Els treballs pretenen, principalment, millorar les condicions de seguretat col·lectiva del accessos als equips de ventilació de
túnel i estació a les L9 i L10 nord.

Justificació Insuficiència de Medis (només per serveis) - Art. 116. 4.fNo aplica
Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)
El Pressupost Base de Licitació és: 130.444,59 € IVA inclòs
Lots:

SI ☐

NO ☒

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

L’objecte del contracte es millorar els accessos verticals al pous de ventilació de les línies L9 i L10 nord, escales i reixes:
Adaptar-los a la normativa interna de Prevenció de Riscos Laborals de FMB, afavorint les proteccions col·lectives front les
individuals. L’execució per lots no seria adient donat que es tracta d’una única tipologia de treballs, serralleria. La segregació
requeriria de més recursos de coordinació i control ja que els treballs es realitzen en espais singulars. Per tant, per la naturalesa
de l’objecte del contracte, la divisió en lots no afavoreix l’execució de les obres des del punt de vista tècnic..

Període d’Execució

El termini previst per l’execució de les obres es de 6 mesos.

Conclusió:
Se sol·licita la contractació de l'obra , per a un termini d'execució de 6 mesos i amb un valor estimat del contracte (VEC)
122.805,45 €
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