Pàgina: 1 de 2

Codi de verificació: dda269bd-59bc-422a-8f8f-5706efd0e244

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

8004330008-2019-0013146

CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE
1. Objecte del contracte
Substitució de la porta batent d'accés a l'oficina de Base Tarragonès ubicada a
l'edifici Síntesi per una nova porta automàtica per tal facilitar l'accessibilitat a
l'oficina, d’acord amb la descripció dels treballs que consta en la memòria tècnica.
Inclou tots els materials, mà d'obra, desplaçaments i equips auxiliars necessaris per
al muntatge, posada en marxa i legalització de la instal·lació.
S’ha de protegir el mobiliari de la zona de treball. A la finalització de cada jornada
de treball, s’han de retirar els embalatges, restes de material i tots els equips de
treball.
Durant el termini de presentació de sol·licituds, els licitadors poden, prèvia petició,
visitar l’edifici per tal d’examinar-ne les característiques i aclarir possibles dubtes.
2. Lloc d'execució
Planta baixa Edifici Síntesi, carrer Pere Martell número 2 de Tarragona. La porta
s’ha d’instal·lar en l’accés al carrer Higini Anglès, número 5.
3. Termini d'execució
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8 setmanes
Horari d’execució dels treballs: de dilluns a divendres, entre 16.00 i 21.00 h. Els
caps de setmana es pot treballar les 24 hores, realitzant els torns necessaris i
prèvia planificació amb Serveis Generals per la operativa de l'edifici.
4. Pressupost base de licitació (IVA exclòs)
6.150,00 euros, amb el desglossament que consta en la memòria tècnica.
5. Forma de pagament
Es farà en un pagament, prèvia presentació de la factura expedida d'acord amb la
normativa vigent, una vegada s'hagi acreditat la realització total de la prestació i
consti la conformitat del responsable del contracte.
La factura s’ha d’acompanyar del certificat de la gestió del residu.
La factura s’ha d’acompanyar de l’acreditació de la legalització de la instal·lació
elèctrica.
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La factura s’ha de lliurar electrònicament. Els codis DIR3 de la Diputació de
Tarragona són:
Oficina comptable: L02000043
Òrgan gestor: L02000043
Unitat tramitadora: GE0001083
Cas que el responsable del contracte no doni la seva conformitat amb la factura es
procedirà a la devolució d’aquesta sense que això pugui comportar cap
penalització.
6. Documentació tècnica
S'adjunta memòria tècnica
7. Criteris d'adjudicació
El criteri és el del preu més baix.
8. Responsable del contracte
Miquel Vendrell Garcia, cap de Serveis Generals
9. Dades de contacte
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Serveis Generals | Gestió de Seus Corporatives
Joan Boqué Magrinyà
Tel. 655 793 476 (de 9 a 14 hores)
A/e: gsc@dipta.cat
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