ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

MEMÒRIA TÈCNICA
1. Objecte
Instal·lació d'una porta automàtica a l'accés a l'oficina de BASE Tarragonès.

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 Angles número 5.

3. Descripció treballs
Subministrament i instal·lació porta automàtica de vidre, corredissa, telescòpica
d'obertura lateral a esquerra per un accés 1.705 mm d'amplada per 2.050 mm
d'alçada.
Inclou la instal·lació de les següents línies:
-

Línia elèctrica de subministrament, des del quadre elèctric fins la porta, amb
nova canalització amb tub de plàstic rígid de baixa emissió de fums. Inclou
els treballs necessaris en el quadre elèctric existent per instal·lació dels
elements de protecció de la línia, interruptor diferencial i tèrmic.

-

Línia de senyal alarma d'incendis per obertura automàtica en cas d'alarma.

-

Consola de control i sensors de detecció i seguretat.

Inclou retirar la persiana plegable existent i la col·locació d'un sistema de topalls a
les portes existents per tal de mantenir-les obertes un cop s 'obri l'oficina i es posi
en funcionament la porta automàtica.
Tots aquests treballs no afecten a la porta existent i per tant, no es modifica la
façana. La nova porta automàtica s'instal·la adossada a la porta existent per la part
interior.

Croquis porta a instal·lar
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Cara interior

Cara exterior

4. Termini d'execució
8 setmanes

5. Pressupost base de licitació
Porta automàtica MANUSA o equivalent, tipus corredissa telescòpica obertura a 1 un
l'esquerra, fulles E20, composada per:

4.938,00

- Operador corredissa telescòpic Manusa Visio-Tel o equivalent esquerra.
Inclou grup motoritzat, xassís, carros i braços.
- 2 Fulles A20-+4 LC-Gris brillant amb vidres laminats 5+5
- Sensors de detecció i seguretat
- Consola de control
- Proves i posada en marxa
Desmuntatge reixa existent i trasllat a un abocador homologat, i instal·lació topalls 1 un
porta existent. Inclou tapar els forats i pintar la paret on està fixada la reixa.

750,00

Instal·lació 35 mts de línia elèctrica d'alimentació (RZ1-K 3x2,5 mm2 CU) amb 1 un
proteccions diferencial (25A 300mA II) i tèrmica (16A II) al quadre elèctric. Inclou
canalització amb tub rígid de plàstic amb baixa emissió de fum.

350,00

Instal·lació línia senyal alarma d'incendis amb senyal de contacte normalment 1 un
tancat.

112,00

Subtotal

6.150,00
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Impost sobre el Valor Afegit (21%)

1.291,50

Pressupost d’Execució per Contracta

7.441,50

6. Seguretat i Salut
Previ al inici dels treballs, l'adjudicatari haurà de gestionar la tramitació de la
Coordinació de l'Activitat Empresarial (segons el Reial Decret 171/2004) amb el
departament de Seguretat i Salut de la Diputació de Tarragona, facilitant i aportant
tota la documentació necessària.
7. Annexes
6.1 Annex I: Plànol

Tarragona, 27 d'agost de 2019

Joan Boqué Magrinyà
Enginyer Tècnic Industrial
Unitat Serveis Generals
Àrea Serveis Interns
DIPUATCIÓ DE TARRAGONA
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