SERVEI / UNITAT: Servei de Sistemes Elèctrics i Electromecànics. Unitat de Projectes d’Equipament d’Estacions
TIPUS: OBRES

DATA: 13/12/2019

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)

Contractació per a l’execució de les obres de millora de les condicions ambientals i operatives a la Xarxa de Metro
(fase 2).
Les actuacions més significatives incloses en el present projecte, contemplen les següents feines:







Ventilació forçada a les cambres tècniques de Baixa Tensió.
Renovació de la sala d’espera a l’estació de Can Cuiàs.
Adequació de les sales de formació d’Hospital de Bellvitge i Trinitat Nova.
Noves sales de lactància.
Millora de l'operativitat de determinats elements o sanejament d’instal·lacions obsoletes del subsistema de
protecció contra incendis.
Instal·lació de carregadors per vehicles elèctrics.

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

Les obres anteriorment descrites es generen de les necessitats operatives i de prevenció de riscos laborals.
Riscos laborals, per la detecció d’elevades temperatures a les sales de Baixa Tensió on personal tècnic desenvolupa
les tasques de manteniment i necessitats operatives d’adequacions i renovacions de sales per a la millora de les
instal·lacions on personal de TMB desenvolupa la seva feina i/o el seu descans al llarg de la seva jornada laboral.

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

No aplica.
Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

“MULTIPROJECTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE LES CONDICIONS AMBIENTALS I OPERATIVES A
LA XARXA DE METRO (FASE 2).”:
PBL LOT 1 .............................................................. 88.092,31€, IVA inclòs.
PBL LOT 2 .............................................................. 382.868,73€, IVA inclòs.
PBL TOTAL (LOT 1 + LOT2)= 470.961,04€, IVA inclòs.

Lots:

SI ☒

NO ☐

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

Període d’Execució

El període d’execució previst és:
Lot 1: 16 setmanes.
Lot 2: 52 setmanes.

Conclusió:

Es sol·licita la contractació de l'obra, per a un termini d'execució de 68 setmanes i amb un valor
estimat del contracte (VEC) 389.224 €, IVA exclòs.

_________________________
Fernando Rego
Responsable de la Unitat de
Projectes d’Equipament d’Estacions

