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Procediment:
Procedència:

18/2022/AG
Expedient de contractació de l'àrea gestora
Serveis Municipals i Manteniment

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE
FUSTERIA D’ALUMINI,
PERSIANES I MOSQUITERES A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
DE L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
1.-Objecte:

L’objecte d’aquest Plec és el servei de manteniment de les fusteries d’alumini,
persianes, mosquiteres i estors de les diferents dependències municipal.

2.-Requeriments de l’adjudicatari:

Només podran licitar per aquest servei aquelles empreses especialitzades en
la instal·lació i manteniment de fusteria d’alumini, persianes, mosquiteres i
estors i demostrar experiència contrastada.
3.-Requeriments del servei:
Es considera inclòs en el contracte la reparació de totes les avaries que es
puguin produir incloent-hi ma d’obra i materials necessaris (no es facturaran
desplaçaments).
L’adjudicatari/a es compromet a la utilització dels aplicatius informàtics indicats
per l’Ajuntament per a la gestió de les incidències, realitzant els passos
necessaris per a la seva correcta tramitació.
L’adjudicatari/a realitzarà visita a la dependència amb la incidència en un
termini màxim de 72 hores, i per aquelles reparacions que superin els 250
Euros, entregarà el pressupost amb un màxim d’una setmana, indicant sempre
termini d’entrega del material per a realitzar la reparació.
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Davant de qualsevol situació de risc o que afecti a la seguretat l’adjudicatari
haurà de realitzar les accions necessàries per tal d’evitar el perill.

Document signat electrònicament. Pot verificar-ne la seva autenticitat a https://seu.montcada.cat/validacio amb el
CSV 14156125300470567401
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4.- Preus unitaris:
El preu del servei correctiu és el següent:
Preu
Subtotal €
unitari €
(sense
(sense
IVA)
IVA)

Descripció partides

Unitat

Quantitat

Fusteria d'alumini lacat color blanc, amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca, en
tancament de vestíbuls d'entrada a l'edifici,
formada per fulles fixes i practicables; certificat
de conformitat marca de qualitat QUALICOAT,
gamma bàsica, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a
la resistència a la càrrega del vent segons UNEEN 12210, amb bastiment de base; composta
per perfils extrusionats formant bastiments i fulles
de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals,
ferraments de penjar, pany, manovella i
obreportes, junts d'envidriament de EPDM,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Inclús silicona per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. El preu
no inclou el rebut en obra del bastiment de base
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190,19 €

Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament
de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb
obertura cap a l'interior, dimensions 800x1100
mm, acabat lacat color blanc, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat
del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm
i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb pany de
seguretat, amb bastiment de base i sense
persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el paramen
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2

752,40 € 1.504,80 €

570,57 €
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Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament
de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb
obertura cap a l'interior, dimensions 1000x1000
mm, acabat lacat color blanc, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat
del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm
i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb pany de
seguretat, amb bastiment de base i sense
persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral
del junt entre la fusteria exterior i el parament.

ud

3

592,55 € 1.777,65 €

Finestra d'ull de bou fixa d'alumini anoditzat
natural, de 100 cm de diàmetre, gamma bàsica,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent
segons UNE-EN 12210 i amb bastiment de base.
Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la
fusteria, silicona per a segellat perimetral dels
junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. El
preu no inclou el rebut en obra del bastiment de
base.
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690,42 € 1.380,84 €

Mosquitera enrotllable de 1,2 m d'amplada i 1 m
d'altura, formada per calaix per recollir la tela,
guies laterals i peça inferior, de perfils d'alumini
lacat, tela de fils de polièster, accessoris i
complements,
col·locada
amb
fixacions
mecàniques en la cara exterior de la fusteria.
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8

95,04 €

Persiana enrotllable de lamel·les de PVC de 37
mm, color blanc, equipada amb eix, discos
càpsules i tots els seus accessoris, amb
accionament manual mitjançant cinta i recollidor
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52,45 € 2.360,25 €

Estor enrotllable, de 2000 mm d'amplada i 2000
mm d'altura, amb teixit ignífug perforat tipus
Screen, de fils de fibra de vidre recoberts de
PVC, accionament manual amb cadena de PVC
al costat dret; fixat en el sostre amb ancoratges
mecànics.
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529,94 € 2.649,70 €

Tendal amb braç extensible-invisible, de 5000
mm de línia i 2000 mm de sortida, de lona
acrílica, amb accionament manual amb
manovella

ud

1

894,12 €

TOTAL ANUAL

760,32 €

894,12 €
11.898,25
€
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La quantitat d’hores de mà d’obra per a la realització de tasques correctives és
la següent:

Descripció Ma d'obra

Unitat

Quantitat

Preu
Subtotal €
unitari €
(sense
(sense
IVA)
IVA)

Oficial primera Fuster

hora

225

30,94 € 6.961,50 €

Ajudant Fuster

hora

225

27,29 € 6.140,25 €

TOTAL ANUAL

13.101,75
€

El pressupost és limitatiu, que es satisfarà en funció de les necessitats
municipals aplicant els següents preus unitaris ofertats.
El contractista haurà d’ofertar un percentatge global sobre els preus unitaris de
sortida (els desplaçaments estan inclosos en els preus unitaris).
S’aplicarà l’IVA vigent.
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