INFORME JU
USTIFICATIU DE NECESSITAT DE CON
NTRACTACIÓ
Ó
SER
RVEI / UNITAT
T: Servei d’Inffraestructure
es unitat d’Ins
stal·lacions
TIPU
US:

OBRES

DATA
A: 10/06/202 1

POD
DER ADJUDIC
CADOR: TRANSPORTS DE
E BARCELON
NA, S.A.

Desc
cripció de l’o
obra, servei o subministrament (ha de coincidir am
mb el camp Da
ades Bàsiquees introduïdes
s a SAP)

Infrraestructura elèctrica fasse 1, instal·la
ació de l’equi pament de recàrrega elè
èctrica d’autoobusos en la cotxera
d’H
Horta, i mante
eniment integral de la Inffraestructura
a de recàrreg
ga elèctrica de les cotxerees de TRANS
SPORTS DE
E
BA
ARCELONA, S.A.
Desc
cripció de la necessitat -A
Art. 28- (ha de
d coincidir a
amb el camp Justificació
J
de
d la Compraa introduïdes a SAP)

Per poder dona
ar subministrrament elèctrric als nous a
autobusos ellèctrics, els quals
q
requereeixen de sub
bministramen
nt
èctric en Baixxa Tensió a 400VCA
4
per a la recàrreg
ga de les batteries interne
es dels vehiccles.
elè
Justtificació Insufficiència de Mitjans
M
(nomé
és per a serve
eis) - Art. 116. 4.f-

Aquesta justificcació no és necessària
n
en
n tractar-se d
d’un contractte d’obres.
Pres
ssupost Base
e de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Incllòs)

Lott 1:Instal·laciió de l’equipa
ament de rec
càrrega elècttrica d’autobusos en la cotxera d’Horrta: Quatre milions
m
cinccen
nts deu mil sset-cents cinq
quanta-quatrre euros, am b setanta cè
èntims d’euro
o (4.510.754,,70€).
Lott 2: Mantenim
ment integrall de la Infraestructura de recàrrega elèctrica de le
es cotxeres dde TRANSPO
ORTS DE
BA
ARCELONA, S.A. : Nou-ccents onze mil
m tres-cents noranta-dos
s euros, amb
b dotze cèntim
ms d’euro ( 911.392,12€)
9
)
s:
Lots

SI ☒

N
NO ☐

(Justifica
ar si no hi ha lots) -Art 99.3-

Lott 1:Instal·laciió de l’equipa
ament de rec
càrrega elècttrica d’autobusos en la cotxera d’Horrta.
Lott 2: Mantenim
ment integrall de la Infraestructura de recàrrega elèctrica de le
es cotxeres dde TRANSPO
ORTS DE
BA
ARCELONA, S.A.
Perío
ode d’Execuc
ció

Lott 1: El períod
de previst es de Vint-i-tres setmanes (23).
Lott 2: El períod
de previst es de Tres any
ys amb la posssibilitat d’un
na pròrroga de
d 2 anys.

Conclusió:

Lot 1: Se sol·lic
cita la contra
actació de l'obra , per a un termini d'execució de 23 setm
manes
i am
mb un valor e
estimat del contracte (V
VEC) Quatre
e milions vu
uitanta-sis mil
m tres-cents
ts vuitanta-c
cinc euros amb
a
cinq
quanta cèntiims d’euro (4.086.385,5
(
50€).

Lot 2: Se sol·lic
cita la contra
actació del servei , per a un termin
ni d'execució
ó de 3 anys
amb
b la possibillitat d’una pròrroga de 2 anys i amb
b un valor estimat
e
del contracte
c
(V
VEC) un milió tres-cents
s
quaranta-quatre
e mil nou-ce
ents vuitantta-tres euros
s amb trenta
a-un cèntims d’euro (1..344.983,31€
€).
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