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ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

8004330008-2021-00019449

CONDICIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES DEL CONTRACTE
1. Objecte del contracte
Subministrament i instal·lació de 3 equips bomba de calor d'unitats partides
d'expansió directa amb condensació per aire amb unitats exteriors a la façana i
unitats interiors de tipus mural, per la climatització de 3 aules del nou Centre
d'Innovació i Formació Boca de la Mina, de la Diputació a Reus.
Comprèn:
a) Aula 12: 1 bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per
aire, amb una unitat interior de tipus mural, DAIKIN FTXP25M9 o equivalent i
unitat exterior DAIKIN RXP25M o equivalent. Potència frigorífica nominal de
2.5 kW, potència calorífica nominal 3 kW. SEER = 6,92 SC0Pcàlid = 5,63
SCOPmig = 4,61. Refrigerant tipus R32. Inclou comandament de control.
b) Aula 11: 1 bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per
aire, amb una unitat interior de tipus mural, DAIKIN FTXP50M9 o equivalent i
unitat exterior DAIKIN RXP50M o equivalent. Potència frigorífica nominal de
5 kW, potència calorífica nominal 6 kW. SEER = 7,30 SC0Pcàlid = 5,70
SCOPmig = 4,4. Refrigerant tipus R32. Inclou comandament de control.
c) Aula 10: 1 bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per
aire 2x1, amb 2 unitats interiors de tipus mural, DAIKIN FAA71A o equivalent
i 1 exterior DAIKIN RZASG140MV1 o equivalent. Potència frigorífica nominal
de 13,4 kW, potència calorífica nominal 15,5 kW. SEER = 5,81 i SC0P =
3,85. Refrigerant tipus R32. Inclou comandament remot multifunció de
control.
d) Instal·lació circuit refrigerant, instal·lació elèctrica amb canal i cables tipus
afumex, amb protecció individual (Interruptor Diferencial + Interruptor
automàtic magnetotèrmic) de cada equip al quadre elèctric existent.
Instal·lació circuits de desguàs de condensats de les unitats interiors i
exteriors, inclou bomba de condensats ens els punts necessàris. Prova i
posada en marxa de tota la instal·lació.
Inclou tots els materials, mà d'obra, desplaçaments i equips auxiliars necessaris per
al muntatge, posada en marxa i legalització de la instal·lació.
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/lliurament
Pg. de la Boca de la Mina, 35-39, Reus.

Signat per: Miguel Vendrell García - DNI 39648074F
Càrrec: CAP DE SERVEI DE SERVEIS GENERALS
Data: 13-10-2021 15:02:33
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 2 de 3

Codi de verificació: 89f522eb-7043-49a0-aa84-0b2c3eb62d66

3. Termini d'execució
4 setmanes
4. Pressupost base de licitació (IVA exclòs)
12.531,00 €
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 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
Fitxa tècnica del material proposat.
7. Criteris d'adjudicació
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El criteri és el del preu més baix.
8. Responsable del contracte
Miquel Vendrell Garcia, cap de servei de Serveis Generals
9. Dades de contacte
Serveis Generals | Oficina Tècnica
Joan Boqué Magrinyà
Tel. 655 793 476 (de 9 a 14 hores)
A/e: gsc@dipta.cat

10. Annex
Plànol de la climatització prevista de les aules.
MNO/amc
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