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Unitat d’Arquitectura Municipal
Exp. SAM: 2017-2980

Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació del
moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de
Tarragona

1. Objecte:

L'objecte del contracte és el moblament (subministrament i col·locació de mobles
nous) d'uns espais de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de
Tarragona, definit en aquest plec i desenvolupat en el document annex, "Projecte
de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de
Tarragona" (expedient número 2017-2980 del SAM - Diputació de Tarragona)
redactat per Albert Jené Pla, arquitecte de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la
Diputació de Tarragona.
2. Promotor:

Diputació de Tarragona.
3. Situació:

La situació de l'edifici de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona, que s'ha de moblar,
és: Carretera de Valls, s/n, codi postal 43007, del municipi de Tarragona.
4. Abast

i característiques tècniques del contracte:

4.1. Actuacions

incloses:
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El moblament, prescrit i detallat en el projecte del punt 1 anterior, inclou
subministrament, muntatge i col·locació de mobles nous.
Les característiques dels mobles es descriuen en el projecte, i inclouen: la
neteja dels mobles i de la brutícia generada durant les actuacions, la gestió
dels residus, i tots els materials i despeses auxiliars i indirectes necessàries
per a realitzar les diferents actuacions (vehicles, mitjans, eines, transpalets,
cordes, mantes, material de neteja, etc.).
4.2. Execució

en tres fases:

Les actuacions de moblament del contracte es faran en tres fases d'execució
coordinades amb les tres fases d'execució de l'obra de reforma arquitectònica
que s'ha d'executar a l'edifici ("ZONA ADMINISTRACIÓ" de la planta baixa,
"ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS" de la planta baixa i "SALA D'ACTES" de la
planta primera).
Aquestes fases de moblament són:
Fase 1 = Un cop acabada l'obra de "ZONA ADMINISTRACIÓ". Data
estimada: Principis de Juny de 2019.
Fase 2 = Un cop acabada l'obra de "ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS". Data
estimada: Principis de Juliol de 2019.
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Fase 3 = Un cop acabada l'obra de "SALA D'ACTES". Data estimada:
Principis de Juliol de 2019.
El contracte inclou els viatges i transports que li calguin al contractista per a
realitzar el moblament en aquestes tres fases temporals diferents. A més a
més, inclou despeses generals i indirectes de gestió amb els diferents
representants de la Diputació, i despeses de temps d'espera abans i durant
cada fase, i de temps d'espera entre fases, per necessitats del promotor i dels
usuaris de l'edifici. També inclou despeses d'emmagatzematge temporal dels
mobles, en magatzems del contractista, per no estar acabades les fases
d'obra dels paràgrafs anteriors. Si aquestes tres fases d'obra previstes, o dues
d'elles, s'haguessin executat de manera conjunta, els representants de la
Diputació li farien saber al contractista, i aquest hauria d'executar el contracte
en només una fase única, o en dues fases, depenent del cas.

(El plec segueix a la pàgina següent.)
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dels mobles:

La descripció, requisits, ubicació, i altres indicacions, dels mobles, estan al
pressupost i als plànols del projecte del punt 1 anterior. Aquell document
desenvolupa l'abast del contracte d'aquest plec.
4.3.1. Quadre

resum dels elements de mobiliari
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4.3. Descripció
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4.4. Altres

condicions de seguretat i salut del mobiliari:

Les cadires de treball i taules han d’estar dissenyades complint els principis
ergonòmics per a llocs de treball, segons indicacions del Reial Decret
488/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball i la norma UNE-EN 527-1:2011,
Mobiliari d’oficina, taules de treball i escriptoris.
Les taules de treball han de tenir especials mesures correctores per evitar
l’aparició de la lipoatròfia semicircular, com poden ser, la possibilitat de
connexió a la xarxa de terra de l’edifici de les parts metàl·liques de les taules,
el disseny de l’estructura de la taula de forma que el travesser no estigui sobre
les cames, es a dir, a una profunditat mínima de 50 cm del cantell de la taula.
L'acabament de la superfície de la taula ha de tenir un aspecte mat per a
reduir reflexes i el seu color no ha de ser ni excessivament clar o fosc.
Els taulers de les taules seran regulables en alçada en un rang de 16 cm com
a mínim.
De manera general, el disseny dels mobles no pot representar en cap moment
un risc durant el desplaçament de les persones. En particular els suports
(peus) han d’estar posats de tal manera que no obstaculitzin els moviments de
l’usuari.
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Les parts del moble amb les quals l’usuari està directament en contacte, en
condicions normals d’utilització, han de tenir un disseny que eviti tota ferida
corporal i deteriorament material (en particular les parts accessibles no han de
presentar rebaves o parts tallants, ni han de tacar).
Les arestes i els angles amb què l’usuari està en contacte, en condicions
normals d’utilització, han de presentar un radi de curvatura mínim de 2 mm. Si
l’espessor dels materials no permet respectar aquest radi de curvatura, les
arestes han d’estar exemptes de rebaves. Els elements lliscants o mòbils han
de ser dissenyats de manera que evitin qualsevol ferida i tot funcionament
accidental. Els òrgans d’agafament no han de ser tallants. Els extrems dels
suports (peus) i dels tubs metàl·lics han d’estar proveïts d’una cantonera o
tapats per qualsevol mitjà, i acabats per una part llisa.
Les superfícies del mobiliari amb les que pugui estar en contacte l'usuari han
de ser de baixa transmissió tèrmica.
Les cadires han de tenir: Regulació de l'alçada del seient d'acord amb la
població d'usuaris i mobiliari (taules); un element de recolzament, de la zona
lumbar, que sigui regulable; regulació de la profunditat del seient.
4.5. Moblament

amb els usuaris ocupant l'edifici:

El moblament objecte d'aquest contracte es realitzarà amb els usuaris de
l'edifici ocupant espais del mateix.
5. Obligacions

del contractista durant l'execució:

5.1. Despeses

auxiliars i indirectes incloses:

El contractista realitzarà les accions que calgui per tal de lliurar el mobiliari en
perfectes condicions. Les despeses d'aquestes accions estan incloses en
l'import del contracte.

Signat per: Albert Jene Pla
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE A
Data: 03-04-2019 16:02:50
Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 5 de 36

Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

5.2. Coordinació:

Per tal de coordinar els treballs del contractista amb el funcionament de
l'edifici i els interessos del promotor, el contractista seguirà, en tot allò
relacionat amb el contracte (lliurament, descàrrega, emmagatzematge, etc.),
les instruccions dels tècnics, i altres representants, de la Diputació de
Tarragona.
El contractista haurà de poder rebre instruccions per correu electrònic i
enviarà justificant de rebuda dels missatges.
Els representants de la Diputació avisaran al contractista quan ja pugui iniciar
els treballs de cada una de les fases del punt 4.2 d'aquest plec.
Posteriorment als avisos del paràgraf anterior, el contractista avisarà als
representants de la Diputació de Tarragona quan vagi a iniciar els treballs de
cada una de les fases del punt 4.2 d'aquest plec.
5.3. Seguretat

i Salut:

El contractista haurà de complir en tot moment la normativa vigent de
seguretat i salut en el treball. Abans d'iniciar els treballs, haurà de posar-se en
contacte i seguir les indicacions del departament de Seguretat i Salut de la
Diputació de Tarragona en relació a la coordinació d'activitats empresarials.
Durant l'execució del contracte, el contractista tindrà especial cura de la
seguretat del usuaris de l'edifici afectats per, i dins del radi d'influència de, les
seves tasques.
5.4. Molèsties

als usuaris de l'edifici i incidències:

El contractista haurà de minimitzar les molèsties i les incidències amb els
usuaris de l'edifici. En cas d'haver-hi alguna incidència, el contractista ho
comunicarà immediatament als tècnics, o altres representants, de la Diputació
de Tarragona.
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5.5. Documentació

a lliurar:

El contractista entregarà al promotor un dossier i un arxiu pdf amb:
•

Certificats emesos per laboratoris i centres d'assaigs reconeguts
oficialment, en aplicació de les normes UNE, ISO, etc. Dels elements
tapissats, entregarà certificats dels assaigs de reacció al foc segons les
UNE-EN 1021-1:2006 i UNE-EN 1021-2:2006.

•

Certificats de garantia dels mobles subministrats.

•

Manuals de funcionament i manteniment dels mobles subministrats.

6. Previsió

de modificació del contracte:

El contracte es podrà veure modificat quan concorrin les causes de modificació
que es recullin en la llei de contractes del sector públic vigent en el moment de
l'adjudicació del mateix.
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7. Terminis

d'execució del contracte:

Tal com com s'ha exposat al punt 4.2 d'aquest plec, les actuacions de moblament
del contracte es faran en tres fases (Fase 1, Fase 2 i Fase 3) coordinades amb les
tres fases de l'obra de reforma arquitectònica que s'ha d'executar a l'edifici. Per
aquest motiu els terminis no es compten des del moment de l'adjudicació sinó des
dels avisos dels responsables de la Diputació de Tarragona; i són els següents:
•

10 dies naturals, a comptar des de l'avís de "finalització de l'obra ZONA
ADMINISTRACIÓ" del responsable de la Diputació de Tarragona, per a
executar els treballs de la Fase 1 (els mobles ja s'han d'haver encarregat
al fabricant des del moment de l'adjudicació). Data estimada de l'avís:
Principis de Juny de 2019.

•

10 dies naturals, a comptar des de l'avís de "finalització de l'obra ZONA
BIBLIOTECA i SERVEIS" del responsable de la Diputació de Tarragona,
per a executar els treballs de la Fase 2 (els mobles ja s'han d'haver
encarregat al fabricant des del moment de l'adjudicació). Data estimada de
l'avís: Principis de Juliol de 2019.

•

10 dies naturals, a comptar des de l'avís de "finalització de l'obra SALA
D'ACTES" del responsable de la Diputació de Tarragona, per a executar
els treballs de la Fase 3 (els mobles ja s'han d'haver encarregat al
fabricant des del moment de l'adjudicació). Data estimada de l'avís:
Principis de Juliol de 2019.

•

Si l'avís del representant de la Diputació és un avís conjunt per a les tres
fases anteriors, o per a dues d'elles, el termini serà de 20 i 15 dies
naturals, respectivament.

A part de les fases d'execució, el contracte s'ha dividit en els lots del punt 9. Tant
si se subministra i executa el Lot 1, com si se subministra i executa el Lot 2, els
terminis per a fer-ho són els anteriors.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

8. Termini

de garantia:

El contractista haurà de respondre de qualsevol deficiència, del mobiliari
subministrat, durant els 2 anys següents a la data de l'acta de recepció.

(El plec segueix a la pàgina següent.)
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9. Divisió

en lots:

Aquest contracte de subministrament es divideix en els següents dos lots:
Lot 1:
01 ARMARIS OFICINA
02 PRESTATGE PARET
03 CADIRES
Lot 2:
01 PRESTATGERIA CORREU INTERN
02 GUIXETES PERSONAL
03 PRESTATGERIES BIBLIOTECA
04 TAULES DESPATX i PRESIDÈNCIA
05 TAULES COL·LECTIVES
06 TAULES RODONES
07 TAULES MENJAR
08 BUCS
09 BURRA ABRICS
10. Imports

de licitació:

Lot 1:
Valor estimat del contracte (sense IVA) =

34.487,62 €

Pressupost base de licitació (amb 21% IVA) = 41.730,02 €
Lot 2:
Valor estimat del contracte (sense IVA) =

34.503,76 €
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Pressupost base de licitació (amb 21% IVA) = 41.749,55 €
11. Documentació

a lliurar en la licitació:

•

Proposta tècnica: El licitador presentarà les fitxes tècniques dels fabricants
de tots els elements de mobiliari (mides diferents compten com a elements
diferents) que subministrarà en el cas d'esdevenir adjudicatari del
contracte. Haurà de presentar una sola fitxa (de fabricant, model i mides)
per a cada element. Les fitxes contindran tota la informació tècnica dels
elements. El licitador pot optar per presentar la fitxa publicada pel fabricant
o per presentar-ne, una redactada per ell, que inclogui totes les
característiques de l'element ofertat (fabricant, model, mides, etc.). Les
fitxes es presentaran seguint l'ordre del quadre del punt 4.3.1. i amb
separadors i caràtules que les identifiquin i relacionin amb els elements del
mateix. Aquesta proposta esdevindrà compromís ferm en cas de que el
licitador esdevingui adjudicatari.

•

Oferta econòmica, indicant l'import total de la mateixa.
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•

Ampliació del termini de garantia, indicant el nombre d'anys d'ampliació (0,
1 ó 2 anys).

12. Criteris

de valoració:

L'òrgan de contractació valorarà cada oferta (fins a 20 punts) seguint els criteris
següents:
•

Econòmic (fins a 18 punts):
Es puntuarà l'import de l'oferta econòmica presentada pel licitador, aplicant
la fórmula següent:
preu de l'oferta més baixa
18 x
preu de l'oferta que es puntua

•

Termini de garantia (fins a 2 punts):
Es puntuarà l'ampliació del termini de garantia presentada pel licitador
aplicant el valor següent:
1 punt per cada any d'ampliació, del termini de garantia mínim de 2 anys exigit
al punt 8, fins a un màxim de 2 anys (2 punts).

Tarragona, a data de la signatura electrònica
L'arquitecte,
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Albert Jené Pla
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1. ANNEX DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
Aquest projecte és un annex que amplia la informació recollida en el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte de
subministrament del mobiliari. En tot allò que sigui contradictori, preval el Plec sobre aquest projecte.

2. DADES GENERALS
2. 1. OBJECTE, IDENTIFICACIÓ i AGENTS DEL PROJECTE

L’objecte del present projecte és el moblament (subministrament i col·locació de mobles) d'uns espais de les plantes baixa i
primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.
L’edifici està situat a la Carretera de Valls, s/n, codi postal 43007, del municipi de Tarragona.
El promotor és la Diputació de Tarragona.
El projecte ha estat redactat per l’equip tècnic de la Unitat d’Arquitectura Municipal del Servei d’Assistència Municipal (SAM) de
la Diputació de Tarragona.
L’autor del projecte és Albert Jené Pla, arquitecte de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la Diputació de Tarragona.

3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
3. 1. ANTECEDENTS i CONDICIONANTS DE PARTIDA

L'Escola d'Art i Disseny de Tarragona necessita moblar uns espais, del seu edifici, que es reformen prèviament.
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3. 2. EXECUCIÓ EN TRES FASES

Les actuacions de moblament del contracte es faran en tres fases d'execució coordinades amb les tres fases d'execució de
l'obra de reforma arquitectònica que s'ha d'executar a l'edifici ("ZONA ADMINISTRACIÓ" de la planta baixa, "ZONA
BIBLIOTECA i SERVEIS" de la planta baixa i "SALA D'ACTES" de la planta primera).
Aquestes fases de moblament són:
Fase 1 = Un cop acabada l'obra de "ZONA ADMINISTRACIÓ".
Fase 2 = Un cop acabada l'obra de "ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS".
Fase 3 = Un cop acabada l'obra de "SALA D'ACTES".
El contracte inclou els viatges i transports que li calguin al contractista per a realitzar el moblament en aquestes tres fases
temporals diferents. A més a més, inclou despeses generals i indirectes de gestió amb els diferents representants de la
Diputació, i despeses de temps d'espera abans i durant cada fase, i de temps d'espera entre fases, per necessitats del
promotor i dels usuaris de l'edifici. També inclou despeses d'emmagatzematge temporal dels mobles, en magatzems del
contractista, per no estar acabades les fases d'obra dels paràgrafs anteriors. Si aquestes tres fases d'obra previstes, o dues
d'elles, s'haguessin executat de manera conjunta, els representants de la Diputació li farien saber al contractista, i aquest
hauria d'executar el contracte en una fase única, o en dues fases, depenent del cas.
3. 3. DESCRIPCIÓ DELS MOBLES

Veure descripció dels elements, ubicació, i altres indicacions, al pressupost i als plànols.
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3. 3. 1. QUADRE RESUM

4. PRESSUPOST (dividit en dos lots)
El Valor Estimat del Contracte (sense IVA) del Lot 1 puja a la quantitat de TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA-SET euros amb SEIXANTA-DOS cèntims (34.487,62 €)
El Pressupost Base de Licitació (amb 21% IVA) del Lot 1 puja a la quantitat de QUARANTA-UN MIL SET-CENTS TRENTA
euros amb DOS cèntims (41.730,02 €).
El Valor Estimat del Contracte (sense IVA) del Lot 2 puja a la quantitat de TRENTA-QUATRE MIL CINC-CENTS TRES euros
amb SETANTA-SIS cèntims (34.503,76 €)
El Pressupost Base de Licitació (amb 21% IVA) del Lot 2 puja a la quantitat de QUARANTA-UN MIL SET-CENTS QUARANTANOU euros amb CINQUANTA-CINC cèntims (41.749,55 €).
Tarragona, a data de la signatura electrònica
L’Arquitecte
Albert Jené Pla
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Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01

ARMARIS OFICINA

01.01

ut A1: Armari alt model/sistema NG de fabricant GAPSA, o equivalent, d'ample 80 x profund 45 x alt 198 cm;
amb carcassa de cinc cares de xapa cega d'acer laminada en fred, amb soldadura de fil continu de coure de
0,7 - 0,8 mm i per punts, recoberta amb pintura en pols epoxi-polièster, de 80 micres, de color blanc (o altre
color, a escollir pel representant del promotor, dels oferts pel fabricant); amb porta de dos persianes corredisses de lamel·les verticals articulades de pvc, de 25 mm d'amplada i tipus bi-lamel·la, de color blanc (o altre color, a escollir pel representant del promotor, dels oferts pel fabricant), amb tiradors encastats i pany i claus;
amb el terra interior elevat i sòcol i guies de xapa metàl·lica amb el mateix acabat que la resta; amb nivelladors des de l'interior del mateix armari; amb quatre prestatges -penjats i regulables en alçada en forats a diferents nivells a l'estructura cada 60 mm- de 80 cm d'ample, preparats per a penjar carpetes, de xapa metàl·lica
amb el mateix acabat que la resta. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases
temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

PLANTA BAIXA - ZONA ADMINISTRACIÓ:
Sala Professors
Direcció
Administració
PLANTA BAIXA - ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Consergeria

1
8
4

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

IMPORT

1,00
8,00
4,00

1

1,00
14,00

01.02

PREU

368,50

5.159,00

ut A2: Armari baix model/sistema NG de fabricant GAPSA, o equivalent, d'ample 80 x profund 45 x alt 70
cm; amb carcassa de cinc cares de xapa cega d'acer laminada en fred, amb soldadura de fil continu de coure
de 0,7 - 0,8 mm i per punts, recoberta amb pintura en pols epoxi-polièster, de 80 micres, de color blanc (o altre color, a escollir pel representant del promotor, dels oferts pel fabricant); amb porta de dos persianes corredisses de lamel·les verticals articulades de pvc, de 25 mm d'amplada i tipus bi-lamel·la, de color blanc (o altre color, a escollir pel representant del promotor, dels oferts pel fabricant), amb tiradors encastats i pany i
claus; amb el terra interior elevat i sòcol i guies de xapa metàl·lica amb el mateix acabat que la resta; amb nivelladors des de l'interior del mateix armari; amb un prestatge -penjat i regulables en alçada en forats a diferents nivells a l'estructura cada 60 mm- de 80 cm d'ample, preparat per a penjar carpetes, de xapa metàl·lica
amb el mateix acabat que la resta; amb el sobre (encimera) de conglomerat d'alta densitat acabat amb melamina, de 25 mm de gruix -igual que el de les taules per anivellar alçades-, de color gris -igual que el de les
taules- a validar per la direcció facultativa, o d'altre color a escollir per la direcció facultativa, amb cantell de
pvc de 2 mm de gruix i del mateix color. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses
auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

PLANTA BAIXA - ZONA ADMINISTRACIÓ:
Direcció
Administració

4
4

4,00
4,00
8,00
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CODI

RESUM

01.03

ut A2+: Armari baix model/sistema NG de fabricant GAPSA, o equivalent, d'ample 80 x profund 45 x alt 70
cm; amb carcassa de cinc cares de xapa cega d'acer laminada en fred, amb soldadura de fil continu de coure
de 0,7 - 0,8 mm i per punts, recoberta amb pintura en pols epoxi-polièster, de 80 micres, de color blanc (o altre color, a escollir pel representant del promotor, dels oferts pel fabricant); amb porta de dos persianes corredisses de lamel·les verticals articulades de pvc, de 25 mm d'amplada i tipus bi-lamel·la, de color blanc (o altre color, a escollir pel representant del promotor, dels oferts pel fabricant), amb tiradors encastats i pany i
claus; amb el terra interior elevat i sòcol i guies de xapa metàl·lica amb el mateix acabat que la resta; amb nivelladors des de l'interior del mateix armari; amb un prestatge -penjat i regulables en alçada en forats a diferents nivells a l'estructura cada 60 mm- de 80 cm d'ample, preparat per a penjar carpetes, de xapa metàl·lica
amb el mateix acabat que la resta; amb el sobre (encimera) especial, de 60 cm de profunditat -per a recolzar impressores-, de conglomerat d'alta densitat acabat amb melamina, de 25 mm de gruix -igual que el de
les taules per anivellar-, de color gris -igual que el de les taules- a validar per la direcció facultativa, o d'altre
color a escollir per la direcció facultativa, amb cantell de pvc de 2 mm de gruix i del mateix color. Inclou totes
les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la
partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El
contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PLANTA BAIXA - ZONA ADMINISTRACIÓ:
Administració

2

01.04

PREU

IMPORT

2,00
2,00

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

326,50

653,00

ut A3: Armari baix model/sistema NG de fabricant GAPSA, o equivalent, d'ample 102 x profund 45 x alt 70
cm; amb carcassa de cinc cares de xapa cega d'acer laminada en fred, amb soldadura de fil continu de coure
de 0,7 - 0,8 mm i per punts, recoberta amb pintura en pols epoxi-polièster, de 80 micres, de color blanc (o altre color, a escollir pel representant del promotor, dels oferts pel fabricant); amb porta de dos persianes corredisses de lamel·les verticals articulades de pvc, de 25 mm d'amplada i tipus bi-lamel·la, de color blanc (o altre color, a escollir pel representant del promotor, dels oferts pel fabricant), amb tiradors encastats i pany i
claus; amb el terra interior elevat i sòcol i guies de xapa metàl·lica amb el mateix acabat que la resta; amb nivelladors des de l'interior del mateix armari; amb un prestatge -penjat i regulables en alçada en forats a diferents nivells a l'estructura cada 60 mm- de 80 cm d'ample, preparat per a penjar carpetes, de xapa metàl·lica
amb el mateix acabat que la resta; amb el sobre (encimera) de conglomerat d'alta densitat acabat amb melamina, de 25 mm de gruix -igual que el de les taules per anivellar alçades-, de color gris -igual que el de les
taules- a validar per la direcció facultativa, o d'altre color a escollir per la direcció facultativa, amb cantell de
pvc de 2 mm de gruix i del mateix color. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses
auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

PLANTA BAIXA - ZONA ADMINISTRACIÓ:
Direcció
Administració
PLANTA PRIMERA - SALA D'ACTES:
Sala d'Actes

1
1
1

1,00
1,00
1,00
3,00

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01.05

ut A4: Armari alt model/sistema NG de fabricant GAPSA, o equivalent, d'ample 60 x profund 45 x alt 198 cm;
amb carcassa de cinc cares de xapa cega d'acer laminada en fred, amb soldadura de fil continu de coure de
0,7 - 0,8 mm i per punts, recoberta amb pintura en pols epoxi-polièster, de 80 micres, de color blanc (o altre
color, a escollir pel representant del promotor, dels oferts pel fabricant); amb porta d'una persiana corredissa
de lamel·les verticals articulades de pvc, de 25 mm d'amplada i tipus bi-lamel·la, de color blanc (o altre color,
a escollir pel representant del promotor, dels oferts pel fabricant), amb tiradors encastats i pany i claus; amb
el terra interior elevat i sòcol i guies de xapa metàl·lica amb el mateix acabat que la resta; amb nivelladors des
de l'interior del mateix armari; amb dos prestatges -penjats i regulables en alçada en forats a diferents nivells
a l'estructura cada 60 mm- de 60 cm d'ample, preparats per a penjar carpetes, de xapa metàl·lica amb el mateix acabat que la resta, amb una barra extensible d'acer inoxidable per a penjadors de roba. Inclou totes les
ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la
partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El
contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

PLANTA BAIXA - ZONA ADMINISTRACIÓ:
Sala Professors
Direcció
Administració

1
1
1

1

1.105,50

1,00
1,00

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

368,50

ut Prestatge interior 80: Prestatge metàl·lic per a armari model/sistema NG de fabricant GAPSA, o equivalent,
d'ample 80; de xapa metàl·lica recoberta amb pintura epoxi, de 80 micres, de color alumini texturitzat. Inclou
totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou
subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució
de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor. (Partida a
estimar i justificar segons criteri del representant del promotor. El armaris ja porten els seus prestatges.
Aquesta unitat s'entregarà al responsable de manteniment; i la partida servirà per a si se'n necessiten més.)

Planta Baixa - Zona Administració

01.07

IMPORT

1,00
1,00
1,00
3,00

01.06

PREU

16,80

16,80

ut Prestatge interior 60: Prestatge metàl·lic per a armari model/sistema NG de fabricant GAPSA, o equivalent,
d'ample 60; de xapa metàl·lica recoberta amb pintura epoxi, de 80 micres, de color alumini texturitzat; amb
penjador integrat extensible d'acer inoxidable. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió
en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de
funcionament al representant del promotor. (Partida a estimar i justificar segons criteri del representant del
promotor. El armaris ja porten els seus prestatges. Aquesta unitat s'entregarà al responsable de manteniment;
i la partida servirà per a si se'n necessiten més.)

Planta Baixa - Zona Administració

1

1,00
1,00

45,50

TOTAL CAPÍTOL 01: ARMARIS OFICINA
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CODI

RESUM

02

PRESTATGE PARET

02.01

ut PP: Prestatge de paret, tipus lleixa suspesa, de 220 x 30 cm; amb el sobre/taulell d'aglomerat d'alta densitat
acabat amb melamina, de 25 mm de gruix, de color gris a validar pel representant del promotor, o d'altre color diferent al gris -però que no pot ser blanc, ni excessivament clar o fosc, per motius d'ergonomia i salut- a
escollir pel representant del promotor, cantejat amb plàstic de les mateixes característiques que la melamina;
amb el taulell fixat a 4 carteles inferiors equidistants i repartides (cada 50 cm), de tub d'acer quadrat en forma
de "L" lacat blanc, fixades a la paret amb cargols. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i
altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les
despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions
de funcionament al representant del promotor.

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PLANTA BAIXA - ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Office

1

PREU

IMPORT

1,00
1,00

224,17

TOTAL CAPÍTOL 02: PRESTATGE PARET

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.

224,17

224,17
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

03

CADIRES

03.01

ut CR: Cadira amb rodes, giratòria i ergonòmica, model EVERYis1 172E del fabricant INTERSTUHL, o equivalent; amb respatller mig-alt; amb regulació de l'alçada del seient, mitjançant pistó a gas, d'entre 420-530 mm
-medida des del terra i sense comptar el tapissat-; amb mecanisme sincronitzat amb regulació de pes manual; amb regulació de la profunditat del seient; amb bloqueig del respatller multiposicional; amb recolzament lumbar regulable; amb seient entapissat i respatller de malla tèxtil; de color negre o altre color a escollir
per la direcció facultativa. La tapisseria ha d'haver superat l'assaig UNE EN 1021-1 segons el codi tècnic
CTE-SI 1 apartat 4.4 (caldrà presentar el certificat); amb braços regulables en alçada; amb 10 anys de garantia.
Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte.
Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al
projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament a la direcció facultativa.

PLANTA BAIXA - ZONA ADMINISTRACIÓ:
Sala professors
Direcció
Administració
PLANTA BAIXA - ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Consergeria

8
4
4
1

1,00

90

7.990,00

90,00
90,00

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

470,00

ut C1: Cadira "de confident" amb potes, model SPACIO del fabricant ACTIU, o equivalent, apilable, amb pala
abatible i escamotejable d'escriptura per a dretans; amb cos-carcassa (respatller+seient) de polipropilè amb
el 15% de fibra de vidre, amb textura antilliscant al seient; de color a escollir per representant de la Diputació;
estructura metàl·lica amb quatre potes de tub d'acer al carboni , ovals de 28x28x1,5 mm, laminada en fred,
pintada amb pintura epoxi, en color alumini, de 90 micres amb tractament antibacterià; sense braços; amb pala d'escriptura, de resines fenòliques de 13 mm, abatible i escamotejable al lateral, per a dretans, en color a
escollir per representant de la Diputació. En el moment de redactar aquest projecte l'opció preferida de colors era carcassa negra, pala negra i potes grises. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i
altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les
despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions
de funcionament a la direcció facultativa.

PLANTA PRIMERA:
Sala d'actes

03.03

IMPORT

8,00
4,00
4,00

17,00

03.02

PREU

101,00

9.090,00

ut C2: Cadira "de confident" amb potes, model SPACIO del fabricant ACTIU, o equivalent, apilable, amb pala
abatible i escamotejable d'escriptura per a esquerranes; amb cos-carcassa (respatller+seient) de polipropilè
amb el 15% de fibra de vidre, amb textura antilliscant al seient; de color a escollir per representant de la Diputació; estructura metàl·lica amb quatre potes de tub d'acer al carboni , ovals de 28x28x1,5 mm, laminada en
fred, pintada amb pintura epoxi, en color alumini, de 90 micres amb tractament antibacterià; sense braços;
amb pala d'escriptura, de resines fenòliques de 13 mm, abatible i escamotejable al lateral, per a esquerranes,
en color a escollir per representant de la Diputació. En el moment de redactar aquest projecte l'opció preferida de colors era carcassa negra, pala negra i potes grises. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie.
Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i
totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades
per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament a la direcció facultativa.

PLANTA PRIMERA:
Sala d'actes

10

10,00
10,00

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.

101,00

1.010,00

Exp. 2017-2980. LOT 1.

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Signat per: Albert Jene Pla
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE A
Data: 03-04-2019 16:02:50
Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM

03.04

ut C3: Cadira "de confident" amb potes, model SPACIO del fabricant ACTIU, o equivalent, apilable, sense pala
d'escriptura; amb cos-carcassa (respatller+seient) de polipropilè amb el 15% de fibra de vidre, amb textura
antilliscant al seient; de color a escollir per representant de la Diputació; estructura metàl·lica amb quatre potes de tub d'acer al carboni , ovals de 28x28x1,5 mm, laminada en fred, pintada amb pintura epoxi, en color
alumini, de 90 micres amb tractament antibacterià; sense braços. En el moment de redactar aquest projecte
l'opció preferida de colors era carcassa negra i potes grises. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie.
Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i
totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades
per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament a la direcció facultativa.

Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

CODI

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PLANTA BAIXA - ZONA ADMINISTRACIÓ:
Sala professors
Direcció
Administració
Sala reunions
PLANTA BAIXA - ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Menjador Professors
Biblioteca
PLANTA PRIMERA :
Sala d'actes

24
6
3
4

24,00
6,00
3,00
4,00

18
34

18,00
34,00

4

IMPORT

4,00
93,00

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

PREU

64,00

5.952,00

TOTAL CAPÍTOL 03: CADIRES

24.042,00

TOTAL

34.487,62

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.
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Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

RESUM DE PRESSUPOST
CAPÍTOL

RESUM

IMPORT

01

ARMARIS OFICINA ...................................................................................................................

02

PRESTATGE PARET ................................................................................................................

03

CADIRES...................................................................................................................................
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL

%

10.221,45 29,64
224,17

0,65

24.042,00 69,71
34.487,62

21% IVA....................................

7.242,40

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

41.730,02

Puja el pressupost d'execució material l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
Puja el pressupost base de licitació l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN MIL SET-CENTS TRENTA EUROS
amb DOS CÈNTIMS

Tarragona, en data de la signatura electrònica
L'ARQUITECTE

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

Albert Jené Pla

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.
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CODI

RESUM

01

PRESTATGERIA CORREU INTERN

01.01

ut PCI: Prestatgeria -per a correu intern- de 40 nínxols "casilleros" oberts, model/sistema K25 de fabricant
KITMOBEL, o equivalent; d'ample 122 x profund 40 x alt 158 cm; de tauler aglomerat d'alta densitat de 19
mm de gruix acabat en melamina de color blanc; amb portes baixes (amb pany i clau i tirador) a la part inferior i amb els nínxols "casilleros" a la part superior. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació
i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les
despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions
de funcionament al representant del promotor.

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PLANTA BAIXA - ZONA ADMINISTRACIÓ
Sala professors

1

PREU

554,36

TOTAL CAPÍTOL 01: PRESTATGERIA CORREU INTERN

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.

IMPORT

1,00
1,00

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

554,36

554,36

Exp. 2017-2980. LOT 2.
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Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

02

GUIXETES PERSONAL

02.01

ut G1: Conjunt de 15 guixetes de tauler fenòlic d'alta densitat, de fabricant METALFEN, o equivalent, amb darrera perforat, d'ample 75 x profund 50 x alt 185-189 cm; amb 3 columnes verticals x 5 fileres horitzontals
de mòduls iguals; amb carcassa en color blanc; amb amb taulers verticals de 10-12 mm, amb un perfil d'alumini, i taulers horitzontals de 10-12 mm; amb 15 portes en color blanc, o altre color a escollir de la carta del
fabricant pel representant del promotor; amb frontisses en acer inoxidable; amb peus regulables de PVC; amb
pany KEYA amb clau mestra i clau extractora; i amb numeració de les guixetes inclosa. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament pel representant del promotor.

PLANTA BAIXA - ZONA ADMINISTRACIÓ
Sala professors

1

1.270,50

1.270,50

ut G2: Conjunt de 20 guixetes de tauler fenòlic d'alta densitat, de fabricant METALFEN, o equivalent, amb darrera perforat, d'ample 100 x profund 50 x alt 185-189 cm; amb 4 columnes verticals x 5 fileres horitzontals
de mòduls iguals; amb carcassa en color blanc; amb amb taulers verticals de 5 mm, amb un perfil d'alumini, i
taulers horitzontals de 10 mm; amb 20 portes en color blanc, o altre color a escollir de la carta del fabricant
per la direcció facultativa; amb frontisses en acer inoxidable; amb peus regulables de PVC; amb pany KEYA
amb clau mestra i clau extractora; i amb numeració de les guixetes inclosa. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou
despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament pel representant del promotor.

PLANTA BAIXA - ZONA ADMINISTRACIÓ
Sala professors

1

1,00
1,00

1.649,60

TOTAL CAPÍTOL 02: GUIXETES PERSONAL

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

IMPORT

1,00
1,00

02.02

PREU

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.

1.649,60

2.920,10

Exp. 2017-2980. LOT 2.
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Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

03

PRESTATGERIES BIBLIOTECA

03.01

ut P1: Prestatgeria de biblioteca model/sistema CLASS 10 de fabricant ACTIU, o equivalent; "mòdul individual" d'ample 93 x profund 35 x alt 156 cm; amb estructura de xapa d'acer de 0,8 mm de gruix, amb marc
estabilitzador de tub d'acer de 30x10 mm i 1,5 mm de gruix; amb quatre prestatges de xapa d'acer d'alçada
regulable; amb tots els elements amb tractament anti-òxid i pintats de color blanc o altre color ofert pel fabricant a escollir pel representant del promotor, amb acabat mat i tractament anti-empremta; amb tauler de
tancament del darrera, de melamina de 10 mm de gruix, i mateix color que l'estructura; amb sistema d'anti-volcat de fixació a la paret. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i
indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al
representant del promotor.

ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Biblioteca

12

12

5.724,00

12,00
12,00

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

477,00

ut P1": Prestatgeria de biblioteca model/sistema CLASS 10 de fabricant ACTIU, o equivalent; "mòdul de progressió" d'ample 92 x profund 35 x alt 156 cm; amb estructura de xapa d'acer de 0,8 mm de gruix, amb
marc estabilitzador de tub d'acer de 30x10 mm i 1,5 mm de gruix; amb quatre prestatges de xapa d'acer d'alçada regulable; amb tots els elements amb tractament anti-òxid i pintats de color blanc o altre color ofert pel
fabricant a escollir pel representant del promotor, amb acabat mat i tractament anti-empremta; amb tauler
de tancament del darrera, de melamina de 10 mm de gruix, i mateix color que l'estructura; amb sistema d'anti-volcat de fixació a la paret. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Inclou totes les ferramentes i
accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou
despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Biblioteca

03.03

IMPORT

12,00
12,00

03.02

PREU

355,00

4.260,00

ut P2: Prestatgeria de biblioteca model/sistema CLASS 10 de fabricant ACTIU, o equivalent; "mòdul individual" d'ample 93 x profund 35 x alt 222 cm; amb estructura de xapa d'acer de 0,8 mm de gruix, amb marc
estabilitzador de tub d'acer de 30x10 mm i 1,5 mm de gruix; amb sis prestatges de xapa d'acer d'alçada regulable; amb tots els elements amb tractament anti-òxid i pintats de color blanc o altre color ofert pel fabricant
a escollir pel representant del promotor, amb acabat mat i tractament anti-empremta; amb tauler de tancament del darrera, de melamina de 10 mm de gruix, i mateix color que l'estructura; amb sistema d'anti-volcat
de fixació a la paret. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons
plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes
necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de
moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Biblioteca

1

1,00
1,00

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.

596,00

596,00

Exp. 2017-2980. LOT 2.
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Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

03.04

ut P2": Prestatgeria de biblioteca model/sistema CLASS 10 de fabricant ACTIU, o equivalent; "mòdul de progressió" d'ample 92 x profund 35 x alt 222 cm; amb estructura de xapa d'acer de 0,8 mm de gruix, amb
marc estabilitzador de tub d'acer de 30x10 mm i 1,5 mm de gruix; amb sis prestatges de xapa d'acer d'alçada
regulable; amb tots els elements amb tractament anti-òxid i pintats de color blanc o altre color ofert pel fabricant a escollir pel representant del promotor, amb acabat mat i tractament anti-empremta; amb tauler de
tancament del darrera, de melamina de 10 mm de gruix, i mateix color que l'estructura; amb sistema d'anti-volcat de fixació a la paret. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i
indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al
representant del promotor.

ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Biblioteca

8

1

3.584,00

1,00
1,00

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

448,00

ut P3: Prestatgeria de biblioteca model/sistema CLASS 10 de fabricant ACTIU, o equivalent; "mòdul individual amb prestatges inclinats per a revistes" d'ample 93 x profund 35 x alt 222 cm; amb estructura de
xapa d'acer de 0,8 mm de gruix, amb marc estabilitzador de tub d'acer de 30x10 mm i 1,5 mm de gruix; amb
sis prestatges de xapa d'acer inclinats d'alçada regulable; amb tots els elements amb tractament anti-òxid i
pintats de color blanc o altre color ofert pel fabricant a escollir pel representant del promotor, amb acabat
mat i tractament anti-empremta; amb tauler de tancament del darrera, de melamina de 10 mm de gruix, i
mateix color que l'estructura; amb sistema d'anti-volcat de fixació a la paret. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou
despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Biblioteca

03.06

IMPORT

8,00
8,00

03.05

PREU

810,00

810,00

ut P4: Prestatgeria de biblioteca model/sistema CLASS 10 de fabricant ACTIU, o equivalent; "mòdul de progressió amb calaixos amb clau" d'ample 92 x profund 35 x alt 222 cm; amb estructura i accessoris de xapa d'acer de 0,8 mm de gruix, amb marc estabilitzador de tub d'acer de 30x10 mm i 1,5 mm de gruix; amb
tres prestatges de xapa d'acer d'alçada regulable a la part superior; amb tres calaixos de xapa d'acer a la part
inferior -amb separadors interiors- i amb pany i clau; amb tots els elements amb tractament anti-òxid i pintats de color blanc o altre color ofert pel fabricant a escollir pel representant del promotor, amb acabat mat i
tractament anti-empremta; amb tauler de tancament del darrera, de melamina de 10 mm de gruix, i mateix
color que l'estructura; amb sistema d'anti-volcat de fixació a la paret. Inclou totes les ferramentes i accessoris
de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge,
col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses
provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Biblioteca

1

1,00
1,00

1.236,00

TOTAL CAPÍTOL 03: PRESTATGERIES BIBLIOTECA

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.

1.236,00

16.210,00

Exp. 2017-2980. LOT 2.
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Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

04

TAULES DESPATX i PRESIDÈNCIA

04.01

ut T1: Taula de despatx model/sistema VITAL PLUS ST de fabricant ACTIU, o equivalent, de 160 x 80 cm (sistema de taules independents entre elles -amb el seu taulell i les seves quatre potes-); amb el sobre/taulell
-desplaçable horitzontalment i bloquejable- de conglomerat d'alta densitat acabat amb melamina, de 25 mm
de gruix, de color gris a validar pel representant del promotor, o d'altre color diferent al gris -però que no
pot ser blanc, ni excessivament clar o fosc, per motius d'ergonomia i salut- a escollir pel representant del promotor, amb cantell de pvc de 2 mm de gruix i del mateix color; amb estructura metàl·lica, de quatre potes
-amb peus nivelladors, i extensibles per a regular alçada total de la taula de 65,5 a 83,5 cm- de secció triangular de 50x50 mm, amb biga longitudinal estructural -descentrada i separada de la vora del tauler, en contacte
amb l'usuari, 50 cm com a mínim-, recoberta amb pintura epoxi, de 80 micres, de color blanc -o altre color
dels oferts pel fabricant a escollir pel representant del promotor-, amb canalització per pas de cables, tant horitzontal com vertical; amb sistema de connexió a presa de terra elèctrica. Amb faldó vertical de confidents,
ancorat a la biga longitudinal, de tauler de melamina blanca. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie.
Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i
totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades
per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

PLANTA BAIXA - ZONA ADMINISTRACIÓ
Direcció
Administració

2
3

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

IMPORT

2,00
3,00
5,00

04.02

PREU

404,70

2.023,50

ut T2: (Igual que la T1 però sense faldó.) Taula de despatx model/sistema VITAL PLUS ST de fabricant ACTIU, o equivalent, de 160 x 80 cm (sistema de taules independents entre elles -amb el seu taulell i les seves
quatre potes-); amb el sobre/taulell -desplaçable horitzontalment i bloquejable- de conglomerat d'alta densitat acabat amb melamina, de 25 mm de gruix, de color gris a validar pel representant del promotor, o d'altre
color diferent al gris -però que no pot ser blanc, ni excessivament clar o fosc, per motius d'ergonomia i saluta escollir pel representant del promotor, amb cantell de pvc de 2 mm de gruix i del mateix color; amb estructura metàl·lica, de quatre potes -amb peus nivelladors, i extensibles per a regular alçada total de la taula de
65,5 a 83,5 cm- de secció triangular de 50x50 mm, amb biga longitudinal estructural -descentrada i separada
de la vora del tauler, en contacte amb l'usuari, 50 cm com a mínim-, recoberta amb pintura epoxi, de 80 micres, de color blanc -o altre color dels oferts pel fabricant a escollir pel representant del promotor-, amb canalització per pas de cables, tant horitzontal com vertical; amb sistema de connexió a presa de terra elèctrica. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte.
Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al
projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

PLANTA BAIXA - ZONA ADMINISTRACIÓ
Direcció
Administració

2
1

2,00
1,00
3,00

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.

359,70

1.079,10

Exp. 2017-2980. LOT 2.
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Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESUM

04.03

ut TF: Taula de presidència (de convencions) model/sistema RONDA de fabricant FORMACERO, o equivalent,
d'ample 160 x profund 80 x alt 74 cm (sistema de taules independents entre elles -amb el seu taulell i les
seves quatre potes-); amb el sobre/taulell de conglomerat d'alta densitat acabat amb melamina, de 25 mm
de gruix, de color gris a validar pel representant del promotor, o d'altre color diferent al gris -però que no
pot ser blanc, ni excessivament clar o fosc, per motius d'ergonomia i salut- a escollir pel representant del promotor, amb cantell de pvc de 2 mm de gruix i del mateix color; amb estructura metàl·lica, de quatre potes de
suport -amb peus nivelladors i mensules de suport en el pla de treball- de secció rectangular de 40x60 mm i
gruix 1,5 mm, recoberta amb pintura epoxi, de 80 micres, de color blanc -o altre color dels oferts pel fabricant a escollir pel representant del promotor-, amb canalització per pas de cables, tant horitzontal com vertical. Amb faldó de presidència -frontal i fins al terra- de xapa d'acer laminat en fred, conformada segons els
model, de 2 mm de gruix i amb omegues rigiditzadores. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades
per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

CODI

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PLANTA PRIMERA - SALA D'ACTES

2

PREU

2,00
2,00

589,60

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

TOTAL CAPÍTOL 04: TAULES DESPATX i PRESIDÈNCIA

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.

IMPORT

1.179,20

4.281,80

Exp. 2017-2980. LOT 2.

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.
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Pàgina: 26 de 36

Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

05

TAULES COL·LECTIVES

05.01

ut T4: Taula de reunions model/sistema VITAL PLUS ST de fabricant ACTIU, o equivalent, d'ample 320 x profund 100 x alt 74 cm; amb el sobre/taulell de conglomerat d'alta densitat acabat amb melamina, de 25 mm
de gruix, de color gris a validar pel representant del promotor, o d'altre color diferent al gris -però que no
pot ser blanc, ni excessivament clar o fosc, per motius d'ergonomia i salut- a escollir pel representant del promotor, amb cantell de pvc de 2 mm de gruix i del mateix color, amb forat central i portelles per a connectar
cables; amb estructura metàl·lica, de quatre potes -amb peus nivelladors- de secció triangular de 50x50 mm i
1,8 mm de gruix, amb biga longitudinal estructural -centrada-, recoberta amb pintura epoxi, de 80 micres, de
color blanc -o altre color dels oferts pel fabricant a escollir pel representant del promotor-, amb canalització
per pas de cables, tant horitzontal com vertical; amb sistema de connexió a presa de terra elèctrica. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou
subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució
de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

ZONA ADMINISTRACIÓ:
Sala Professors

2

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

907,10

1.814,20

ut T5: Taula de reunions model/sistema VITAL PLUS ST de fabricant ACTIU, o equivalent, d'ample 240 x profund 100 x alt 74 cm; amb el sobre/taulell de conglomerat d'alta densitat acabat amb melamina, de 25 mm
de gruix, de color gris a validar pel representant del promotor, o d'altre color diferent al gris -però que no
pot ser blanc, ni excessivament clar o fosc, per motius d'ergonomia i salut- a escollir pel representant del promotor, amb cantell de pvc de 2 mm de gruix i del mateix color, amb forat central i portelles per a connectar
cables; amb estructura metàl·lica, de quatre potes -amb peus nivelladors- de secció triangular de 50x50 mm i
1,8 mm de gruix, amb biga longitudinal estructural -centrada-, recoberta amb pintura epoxi, de 80 micres, de
color blanc -o altre color dels oferts pel fabricant a escollir pel representant del promotor-, amb canalització
per pas de cables, tant horitzontal com vertical; amb sistema de connexió a presa de terra elèctrica. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou
subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució
de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

ZONA ADMINISTRACIÓ:
Sala Professors
ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Biblioteca

1

1,00

1

1,00
2,00

05.03

IMPORT

2,00
2,00

05.02

PREU

597,90

1.195,80

ut T6: Taula de reunions model/sistema VITAL PLUS ST de fabricant ACTIU, o equivalent, d'ample 160 x profund 100 x alt 74 cm; amb el sobre/taulell de conglomerat d'alta densitat acabat amb melamina, de 25 mm
de gruix, de color gris a validar pel representant del promotor, o d'altre color diferent al gris -però que no
pot ser blanc, ni excessivament clar o fosc, per motius d'ergonomia i salut- a escollir pel representant del promotor, amb cantell de pvc de 2 mm de gruix i del mateix color, amb forat central i portelles per a connectar
cables; amb estructura metàl·lica, de quatre potes -amb peus nivelladors- de secció triangular de 50x50 mm i
1,8 mm de gruix, amb biga longitudinal estructural -centrada-, recoberta amb pintura epoxi, de 80 micres, de
color blanc -o altre color dels oferts pel fabricant a escollir pel representant del promotor-, amb canalització
per pas de cables, tant horitzontal com vertical; amb sistema de connexió a presa de terra elèctrica. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou
subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució
de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Biblioteca

3

3,00
3,00

643,00

TOTAL CAPÍTOL 05: TAULES COL·LECTIVES
Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.

1.929,00

4.939,00

Exp. 2017-2980. LOT 2.
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Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

06

TAULES RODONES

06.01

ut T7: Taula de reunions rodona model/sistema VITAL de fabricant ACTIU, o equivalent, de 120 cm de diàmetre; amb el sobre/taulell de conglomerat d'alta densitat acabat amb melamina, de 25 mm de gruix, de color gris a validar pel representant del promotor, o d'altre color diferent al gris -però que no pot ser blanc, ni
excessivament clar o fosc, per motius d'ergonomia i salut- a escollir pel representant del promotor, amb cantell de pvc de 2 mm de gruix i del mateix color; amb estructura -amb peu central- metàl·lica recoberta amb
pintura epoxi, de 80 micres, de color blanc -o altre color dels oferts pel fabricant a escollir pel representant
del promotor-. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

ZONA ADMINISTRACIÓ:
Direcció

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

1

302,50

302,50

ut T8: Taula de reunions rodona model/sistema VITAL de fabricant ACTIU, o equivalent, de 100 cm de diàmetre; amb el sobre/taulell de conglomerat d'alta densitat acabat amb melamina, de 25 mm de gruix, de color gris a validar pel representant del promotor, o d'altre color diferent al gris -però que no pot ser blanc, ni
excessivament clar o fosc, per motius d'ergonomia i salut- a escollir pel representant del promotor, amb cantell de pvc de 2 mm de gruix i del mateix color; amb estructura -amb peu central- metàl·lica recoberta amb
pintura epoxi, de 80 micres, de color blanc -o altre color dels oferts pel fabricant a escollir pel representant
del promotor-. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament al representant del promotor.

ZONA ADMINISTRACIÓ:
Sala Reunions

1

1,00
1,00

292,00

TOTAL CAPÍTOL 06: TAULES RODONES

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

IMPORT

1,00
1,00

06.02

PREU

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.

292,00

594,50

Exp. 2017-2980. LOT 2.
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CODI

RESUM

07

TAULES MENJAR

07.01

ut T9: Taula de menjador (per a col·lectivitat) model TAR de fabricant ACTIU, o equivalent, de 80 x 80 cm;
amb el sobre/taulell de resines fenòliques d'alta densitat acabat amb melamina, de 25 mm de gruix, de color
gris a validar pel representant del promotor, o d'altre color diferent al gris -però que no pot ser blanc, ni excessivament clar o fosc, per motius d'ergonomia i salut- a escollir pel representant del promotor; amb estructura -amb columna central Ø 60 mm de xapa d'acer de 2 mm, i disc de base de Ø 450 mm de xapa d'acer de
8 mm de gruix- recoberta amb pintura epoxi, de 80 micres, de color blanc -o altre color dels oferts pel fabricant a escollir pel representant del promotor-. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió
en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de
funcionament al representant del promotor.

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Menjador professors

10

PREU

IMPORT

10,00
10,00

264,50

TOTAL CAPÍTOL 07: TAULES MENJAR

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.

2.645,00

2.645,00

Exp. 2017-2980. LOT 2.

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Signat per: Albert Jene Pla
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE A
Data: 03-04-2019 16:02:50
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CODI

RESUM

08

BUCS

08.01

ut BUC: Buc model/sistema BUCKS VITAL de fabricant ACTIU, o equivalent, de tres calaixos, de mides aproximades ample 42 x profund 57 x alt 50 cm; mòbil amb rodes; de tauler conglomerat d'alta densitat acabat
amb melamina, de 19 mm de gruix, de color blanc a validar pel representant del promotor, o d'altre color -diferent del blanc- a escollir pel representant del promotor, amb cantell de pvc de 2 mm de gruix i del mateix
color; amb calaixos amb guies telescòpiques, tiradors de zamac, coixinets de nyló, sistema antibolcatge, pany
i clau i safata portallapis. Inclou totes les ferramentes i accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou despeses provocades per la divisió en fases temporals de
moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament a la direcció facultativa.

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PLANTA BAIXA - ZONA ADMINISTRACIÓ:
Direcció
Administració
PLANTA BAIXA - ZONA BIBLIOTECA i SERVEIS:
Consergeria

4
4

PREU

IMPORT

4,00
4,00

2

2,00
10,00

151,00

TOTAL CAPÍTOL 08: BUCS

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.

1.510,00

1.510,00

Exp. 2017-2980. LOT 2.

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Signat per: Albert Jene Pla
Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE A
Data: 03-04-2019 16:02:50
Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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CODI

RESUM

09

BURRA ABRICS

09.01

ut BURRA: Penja-robes mòbil de gran capacitat, model POLARIS del fabricant MAOF STEEL, o equivalent; en
forma de pòrtic marc tancat amb rodes; de perfil d'alumini extrusionat; amb dos pilars verticals; amb un travesser horitzontal barra rodona d'acer cromat; amb 4 rodes amb sistema de fre. Inclou totes les ferramentes i
accessoris de sèrie. Ubicació i altres característiques segons plànols de projecte. Inclou subministrament, muntatge, col·locació, i totes les despeses auxiliars i indirectes necessàries per a l'execució de la partida. Inclou
despeses provocades per la divisió en fases temporals de moblament prevista al projecte. El contractista entregarà certificats i instruccions de funcionament a la direcció facultativa.

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PLANTA PRIMERA - SALA D'ACTES

1

PREU

IMPORT

1,00
1,00

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

849,00

849,00

TOTAL CAPÍTOL 09: BURRA ABRICS

849,00

TOTAL

34.503,76

Projecte de moblament de les plantes baixa i primera de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona.

Exp. 2017-2980. LOT 2.
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Càrrec: TÈCNIC/A DE PROJECTE A
Data: 03-04-2019 16:02:50
Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina 11

Pàgina: 31 de 36

Codi de verificació: 94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

RESUM DE PRESSUPOST
CAPÍTOL

RESUM

IMPORT

%

01
02

PRESTATGERIA CORREU INTERN.........................................................................................

554,36

1,61

GUIXETES PERSONAL ............................................................................................................

2.920,10

03

PRESTATGERIES BIBLIOTECA...............................................................................................

8,46

04

TAULES DESPATX i PRESIDÈNCIA ........................................................................................

4.281,80 12,41

05

TAULES COL·LECTIVES ..........................................................................................................

4.939,00 14,31

06

TAULES RODONES..................................................................................................................

594,50

1,72

07

TAULES MENJAR .....................................................................................................................

2.645,00

7,67

08

BUCS ........................................................................................................................................

1.510,00

4,38

09

BURRA ABRICS........................................................................................................................

849,00

2,46

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL

16.210,00 46,98

34.503,76

21% IVA....................................

7.245,79

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

41.749,55

Puja el pressupost d'execució material l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE MIL CINC-CENTS TRES EUROS
amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
Puja el pressupost base de licitació l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Tarragona, en data de la signatura electrònica
L'ARQUITECTE

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=94b592aa-dc9d-4298-a841-ba27df94023f

Albert Jené Pla
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