PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ
GEOTÈRMICA PER A CALEFACCIÓ A L’ALBERG PIC DE L’ALIGA, SITUAT A NÚRIA
(QUERALBS) EXP. 35/18/AX/OS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquesta contractació és la realització de les obres d'instal·lació d’un sistema
d’aprofitament geotèrmic per a calefacció a l’alberg Pic de l’Àliga, gestionat per l’Agència
Catalana de la Joventut (ACJ), situat a Núria, al municipi de Queralbs (Girona).
L'efectiva execució d'aquest contracte restarà condicionada a l'aprovació definitiva de
l’execució de l'obra (per l’adjudicació del contracte d’obres i l’aprovació del propietari de
l’immoble). Es preveu inicialment una execució des del juny fins novembre l’any 2019.
Aquest període es pot veure afectat per a causes externes (climatologia, permisos,
logística, etc.) sense que això pugui ser objecte de reclamació per part de l’adjudicatari.

2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
2.1 Aspectes generals
Totes les consideracions tècniques de l’obra es troben recollides al projecte tècnic
“Projecte Executiu d’una Instal·lació Geotèrmica per a Calefacció a l’alberg Pic de l’Àliga
(Vall de Núria)”, redactat a l’efecte per l’enginyer Josep Colomer Oferil, còpia del qual
s’acompanya com a Annex 1 a aquest Plec de Prescripcions Tècniques.
Es preveu una durada màxima total de les obres de 170 dies naturals, i es considera
òptima la realització de les mateixes en el període comprés entre Juny i Novembre de 2019
(ambdós inclosos). Per tant s’establirà un termini general d’execució de les obres de 170
dies naturals a detallar en el moment en que estigui adjudicada la obra i es disposi dels
corresponents permisos. Aquest període pot veure’s alterat per diverses causes sense que
aquest fet pugui ser objecte de reclamació per part de l’adjudicatari en cap cas.
No obstant el plantejament del paràgraf anterior, l’execució de les obres restarà
condicionada a la obtenció del corresponent permís per part de l’Ajuntament de Queralbs.

2.2 Objectius de l’obra
L’Agència Catalana de la Joventut gestiona els albergs de joventut de la Generalitat de
Catalunya, i entre ells el de Pic de l’Àliga, situat a Vall de Núria de Queralbs (Girona).
L’ACJ ha de vetllar per la seguretat i salut dels usuaris i el compliment de tota la normativa
tècnica vigent per part dels edificis i instal·lacions existents i per que les condicions en les
que es dona aquest servei responguin a nivell de qualitat i eficiència als estàndards fixats.
Les especials característiques d’ubicació de l’alberg Pic de l’Àliga fan que la gestió de les
necessitats tèrmiques d’aquest actualment siguin assumides mitjançant calderes de gasoil.
Aquest sistema resulta poc eficient tant des d’un punt de vista de gestió com energètic.
En vista d’aquest fet, la Direcció de l’ACJ va decidir apostar per un sistema de producció
de calor mes eficient que permeti millorar-ne la gestió i l’eficiència essent respectuós amb
el medi ambient, especialment tenint en consideració l’entorn en que es troba l’edifici.
En base a aquestes necessitats es va redactar l’any 2017 el projecte esmentat més amunt,
que recull les característiques tècniques de dita instal·lació i de les feines i materials
necessaris per fer-les funcionar d’una manera adient tècnicament i legal, i el corresponent
Estudi de Seguretat i Salut de cara a la seva execució que s’incorporen en el mateix
projecte.
L’objecte de les obres, que es licita en un procediment de contractació obert, serà per tant
el subministrament i instal·lació dels materials i la realització de les feines necessàries per
aconseguir un sistema d’aprofitament geotèrmic que permeti donar resposta a les
necessitats tèrmiques de l’edifici tant per a calefacció com per a producció d'ACS.
Els pous de captació geotèrmica es realitzaran a la part posterior de l’edifici i la maquinaria
i equipament necessari per al funcionament del sistema s’ubicaran en l’espai que ocupen
actualment els dipòsits de gasoil i la sala de calderes. Aquests espais es reformaran
completament per tal d’adaptar-se a les noves necessitats.
Donades les especials condicions climatològiques i d’aïllament de l’edifici es preveu,
també, la instal·lació d’un dipòsit de gas propà i un caldera de condensació que pugui
donar suport al sistema en cas de necessitat i doni resposta a les necessitats de
combustible de la cuina eliminant la bateria de bombones de propà que existeixen
actualment a la part posterior de l’edifici.

2.3 Localització
Les obres objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques es realitzaran a l’alberg Pic de
l’Àliga, gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut i situat a Vall de Núria de Queralbs
(Girona), codi postal 17534.
2.4 Condicions d’execució
Les obres s’executaran en primer lloc d’acord amb tot allò especificat al projecte de
referència citat, incorporat com a Annex 1.
En segon lloc les consideracions de Seguretat i Salut referents a aquesta obra es troben
recollides al “Estudi de Seguretat i Salut” que, redactat pel mateix tècnic, es troba
incorporat al projecte tècnic citat.
Es seguirà tota la normativa tècnica general i particular que li sigui d’aplicació, entenent-se
que aquells llistats de la mateixa inclosos en la documentació que es recull ho és a títol
enunciatiu i no exclusiu.
En darrera instància es consideraran d’aplicació les normes de la bona construcció.
Es considera necessari recalcar que en qualsevol cas, seran per compte de l’adjudicatari:
-

El transport de tots els materials, elements, components, productes i ma d’obra que
siguin necessaris fins al mateix punt de l’obra, incloent totes les despeses que es
puguin originar per la utilització, lloguer, préstec de vehicles, contractació de
transports o serveis que siguin necessaris. Cal tenir especial cura en aquest punt
doncs tot el transport de material s’haurà de fer mitjançant el tren Cremallera fins a
Vall de Núria i per altres mitjans des de Vall de Núria fins a l’alberg. El cost
d’aquests transports seran en tot cas assumits per l’adjudicatari.

-

Els sobrecostos en materials, equipament o ma d’obra que puguin presentar-se per
les necessitats d’haver de realitzar transports fora de l’horari normal en
determinades èpoques o moments.

Malgrat que les obres es desenvoluparan en principi en zones sense ús de l’alberg, tenint
en compte les especials característiques de l’espai en que es troba l’alberg i que d’altres
zones del mateix poden estar en ús, l’empresa adjudicatària tindrà especial cura en:

-

la sectorització de la zona objecte d’actuació i els espais accessoris i necessaris
d’accés, emmagatzematge i subministres de materials a les zones i plantes de
l’actuació.

-

la instal·lació, senyalització, supervisió, manteniment, comprovació, i adaptació dels
elements de protecció col·lectiva previstos (bàsicament la tanca o tanques
perimetrals de les diferents zones de treball, emmagatzematge de runa o materials,
pas de maquinaria, etc) per tal de garantir la seva màxima eficàcia i operativitat en
tot moment, amb l’assignació dels recursos (materials, organitzatius, humans...) que
siguin necessaris per tal de garantir que persones alienes a l’obra no hi puguin
accedir en cap moment.

-

aquests extrems es consideraran especialment en tot allò que faci referència a la
possible circulació de maquinaria fora dels límits tancats de l’obra i als moments en
els que no hi quedi cap persona treballant a l’obra per garantir, al màxim possible,
la seguretat de les persones que passin al voltant de les zones de treball.

-

també es considerarà especialment aquest extrem en aquelles fases de treballs
relacionats amb les zones perimetrals o parts dels edificis i sistemes existents, quan
s’hagi de treballar puntualment en zones no tancades de l’obra (accessos i sortides
de zones delimitades, diferents zones possibles...).

-

tots aquest perills i els sistemes i mitjans que es plantegin (amb la seva exacta
definició espacial i temporal) hauran de quedar clarament especificats i definits al
Pla corresponent de Seguretat i Salut a presentar per l’empresa adjudicatària.

-

Donada la ubicació de l’obra en un espai especialment protegit es tindrà especial
cura amb tots els aspectes mediambientals de la mateixa així com en el
restabliment de les condicions originals del terreny un cop finalitzada l’obra.

Els sistemes de delimitació i tancament de les zones de treball hauran de disposar de
sistemes per mantenir-se en tot moment en bon estat tenint en compte, si fos el cas, les
possibles característiques climatològiques de la zona, amb el corresponent sistema de
control d’obertura i tancament per garantir que l’accessibilitat a tota la zona delimitada
(actuació, magatzem de material i eines, zona de trànsit) sigui d’acord amb els criteris
expressant anteriorment. Quan la tanca sigui exterior, es disposarà per la part interior
adossada i lligada a la mateixa una malla perforada (per no agafar aire i comprometre

l’estabilitat del conjunt) de color verd per evitar vistes cap a l’interior de les zones d’obres i
la sortida de pols i petites possibles projeccions cap a l’exterior.
D’acord amb les característiques específiques del tipus d’obra i amb les indicacions del
Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat aprovat a l’interior de l’obra s’instal·laran, si fos
necessari, les baranes homologades de protecció necessàries i es subministraran i
utilitzaran tots els EPIs i EPCs necessaris per complir la legislació vigent i garantir la
seguretat dels treballadors.
Tenint en compte les previsions temporals globals existents per a la realització completa de
les obres, els terminis de fabricació, lliurament i/o mecanització específics de determinats
materials, maquinaria o productes i les necessàries interaccions i dependències entre les
feines de diferents rams de treballs, es considera primordial la coordinació prèvia i constant
de les feines des del començament de l’obra (de fet des de la signatura del contracte, ja
que hi ha elements que poden necessitar un temps important entre l’encàrrec i la
instal·lació). La fixació de mides i cotes de forma conjunta amb la Direcció Facultativa i el
compromís de compliment de les mateixes per part del personal implicat per tal d’optimitzar
en el temps els resultats i permetre l’execució del conjunt dels treballs dintre del termini
fixat es considerarà fonamental.
S’espera de la professionalitat, capacitat organitzativa i de recursos de l’empresa
adjudicatària que la influència d’aquestes actuacions sobre compliment del calendari i, per
tant, el funcionament real de l’alberg sigui minimitzat al màxim.
Es consideren urgents i prioritàries en l’execució totes les feines de perforació del terreny
enderroc i neteja d’acabats, retirada de cels rasos, etc. necessaris per poder delimitar amb
exactitud l’abast detallat real de cada actuació des de l’inici de l’obra. D’aquesta manera,
des del començament es podrà ajustar o confirmar el planning proposat i així plantejar un
control més realista del desenvolupament econòmic i temporal de l’obra.
Donades les especials limitacions climatològiques de l’obra caldrà donar especial prioritat a
tots aquells aspectes de l’obra que es puguin veure afectats per condicions climàtiques
adverses a fi i efecte de que si es donessin no afectin als terminis d’execució.
Pel que fa els treballs de perforació l’empresa adjudicatària disposarà de la maquinaria
adient ja sigui per mitjans propis o bé a través d’una empresa subcontractada
especialitzada. S’haurà de prestar especial atenció en les condicions de transport descrites
a continuació.

El transport fins a l’Alberg es realitza amb el Cremallera des de Queralbs fins a la Vall de
Núria i amb transport rodat de la Vall de Núria fins a l’Alberg per un camí de
terra/formigonat amb un fort pendent. El Cremallera disposa de 2 vagons de carrega de
dimensions 2,50x2,85x8-10m (amplada x alçada x llargada) (una vagoneta fa 8m i l’altre
10m de llarg) i un pes màxim de càrrega de 18.000kg per la vagoneta de 8m i de 10.000kg
per la vagoneta de 10m. El transport rodat de Núria a l’Alberg serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària, ja que no se’n disposa per part del titular (per la qual cosa s’ha de preveure
pujar una camioneta 4x4 o similar amb un dels transports del Cremallera. El camí de
terra/formigonat de la vall de Nuria fins l’Alberg presenta una distancia inferior a 1km, un
pendent mig d’un 21% (Vall de Núria 1950m – Alberg Pic de l’Àliga 2100m) i una amplada
mínima de 4m. S’ha de tenir en compte que aquest camí queda impracticable en època
hivernal degut a les nevades. En tot cas, el cost del transport de materials, maquinaria i
personal fins a l’alberg serà per càrrec de l’empresa adjudicatària.
3. COMPROMISOS DE L’ACJ I DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
3.1 Compromisos de l’ACJ
Per l’organització de l’activitat l’Agència Catalana de la Joventut es compromet a:
- Subministrar l’aigua necessària per a l’obra (suposant una utilització raonable i assenyada
de la mateixa) previ acord amb l’ACJ, si bé la realització de les connexions necessàries
des del punt de subministrament, el manteniment, protecció, anul·lació posterior i reposició
a la situació original dels elements existents seran a càrrec sempre de l’empresa
adjudicatària.
- Subministrar l’energia elèctrica necessària per a l’obra dintre d’unes potències raonables,
tenint en compte les disponibilitats reals de funcionament de l’edifici i previ acord amb
l’ACJ. Nogensmenys, la realització de les connexions necessàries des del punt de
subministrament, el manteniment, protecció, anul·lació posterior i reposició a la situació
original dels elements existents seran a càrrec sempre de l’empresa adjudicatària.
3.2 Compromisos de l’adjudicatària
L’empresa adjudicatària, a més de la resta de compromisos establerts en el present Plec,
es compromet, en especial, a:
- Complir amb el planning de treball presentat a la proposició, que inclou el
desenvolupament de la obra, on es recull l’evolució econòmica (costos) i temporal

(terminis) prevista de les diferents actuacions de la mateixa d’acord i de forma coherent
amb la resta de l’oferta presentada.
- Desenvolupar les obres objecte del concurs en base a la documentació i el calendari
presentat i acceptat, les ordres de la Direcció Facultativa, la normativa vigent, les normes
de la bona construcció i tots els extrems recollits a aquest PPT i els seus documents
annexes.
- Posar tots els mitjans necessaris per garantir la seguretat dels treballadors, tant a l’interior
dels recintes com a les seves circulacions entre ells.
- Posar tots els mitjans necessaris per garantir en tot moment la no accessibilitat de
qualsevulla persona aliena a les obres al/s recinte/s de la mateixa i la seguretat d’aquelles
persones que transitin o estiguin en els seu entorn d’influència, tant en allò referent a la
maquinaria com a les tècniques i materials utilitzades.
- Posar en coneixement de l’ACJ de forma fefaent i a la major brevetat possible qualsevol
circumstància, fet, incidència o detall que per la seva transcendència tècnica, legal, de
seguretat o responsabilitat sigui necessari que conegui.
- Realitzar les connexions necessàries provisionals per a la realització de les obres (aigua,
electricitat...) des del punt de subministrament, el manteniment, protecció, anul·lació
posterior i reposició a la situació original dels elements existents prèviament i les despeses
que se’n puguin derivar.
- Vetllar per a què no es produeixin consums d’aigua ni electricitat en les zones no
afectades per les obres ni fora de l’horari de treball, tret d’allò estrictament imprescindible.
- Donades les especials condicions d’ubicació de l’obra resultarà crític per al bon
desenvolupament d’aquesta la coordinació amb Vall de Núria per a tots aquells aspectes
del desenvolupament de l’obra que en depenguin. A aquest efecte l’adjudicatari es
coordinarà amb la Direcció Facultativa i els responsables de Vall de Núria per tal de
garantir que l’obra es desenvolupa de forma fluida i eficient evitant que es produeixin
endarreriments per causes degudes a manca de coordinació amb Vall de Núria.
- Realitzar un Test de Resposta Tèrmica (TRT) en fase inicial dels treballs de perforació.
Aquest assaig permet revelar les propietats tèrmiques reals del terreny i permet així
optimitzar el sistema d’intercanviadors geotèrmics. Consisteix en un sondeig geotèrmic
pilot en el que s’efectua la circulació constant d’un fluid portador de calor durant 48-72

hores. Monitoritzant durant tot aquest temps la temperatura d’entrada i sortida del sondeig,
s’obté automàticament la conductivitat tèrmica (λ) del terreny. Una condició important es
que durant tot el període de l’experiment la potència d’injecció de calor sigui constant i
coneguda. El sondeig empleat per l’assaig és del mateix tipus de sonda, diàmetre i
rebliment utilitzats en el sondeig de la instal·lació completa, amb el qual s’assegura un
comportament equivalent al que tindran els futurs sondejos de la instal·lació. Un cop
completat el TRT es concreta el disseny final de la instal·lació i finalment, l’execució
geotèrmica completa.
Manteniment dels equips instal·lats:







Donades les característiques dels equips a instal·lar l'empresa es compromet a
realitzar el manteniment dels equips i materials segons les especificacions dels
fabricants dels aparells, i de la instal·lació en general segons RITE, per un període
mínim de quatre anys sense cap cost addicional per a l'ACJ.
Aquest manteniment preveu les actuacions pròpies de manteniment preventiu i
correctiu que es puguin derivar del funcionament normal dels equips (incloent mà
d’obra, materials i qualsevol actuació necessària per a restablir el servei).
En cas d’emergència, l’empresa es compromet a presentar-se a l’obra en un termini
mínim de 12h.
El Pla de Manteniment a realitzar durant els anys posteriors a l’obra es
consensuarà amb el personal del Departament d’Infraestructures de l’ACJ i la
Direcció Facultativa abans de l’acta de replanteig. A aquest efecte l’adjudicatari
presentarà una proposta de Pla de Manteniment en el moment de la signatura del
contracte que servirà com a base de treball per a l’elaboració definitiva del Pla de
Manteniment a validar i executar. Aquest Pla contemplarà, com a mínim obligatori,
les recomanacions dels fabricants dels aparells i tota la normativa vigent que li sigui
d’aplicació.

Subcontractació
L’objecte principal d’aquest contracte és la de les instal·lacions de climatització. A aquest
efecte es considera que les instal·lacions del sistema de climatització per geotèrmia és
l’objecte principal del contracte i, per tant, no es permetrà en cap cas la subcontractació
d’aquesta part de les feines a realitzar.
Pel que fa a les feines de perforació i obra civil es permetrà la subcontractació, però les
empreses licitadores hauran de disposar d’un compromís signat específic, on consti
l’empresa concreta que realitzarà aquestes feines, en el moment de presentar l’oferta.

En cap cas es permetrà la subcontractació a tercers de cap part del contracte corresponent
a les instal·lacions especificada en el Projecte, davant del dubte caldrà l’autorització del
Responsable del Contracte per a subcontractar el servei.
En aquells casos, excepcionals, en que per l’especificitat de les tasques sigui necessari
subcontractar de forma puntual una part del servei a terceres empreses caldrà l’autorització
específica del Responsable del Contracte amb anterioritat a l’execució de les feines. No
disposar de dita autorització pot ser considerat causa immediata d’extinció del contracte.
Aquesta subcontractació serà sempre per compte de l’empresa adjudicatària la qual
esdevindrà en tot cas l’interlocutor i responsable davant amb l’Agència Catalana de la
Joventut.
Es considerarà subcontractació l’execució de les feines per part de qualsevol persona que
no estigui en nòmina de l’empresa adjudicatària.
A efectes de control l’ACJ es reserva el dret de sol·licitar la documentació que consideri
oportuna a l’empresa adjudicatària per a comprovar el compliment d’aquesta clàusula
durant la vigència del contracte.
4. EQUIP HUMÀ
4.1 Personal necessari
L’adjudicatària haurà de contractar i destinar el personal necessari per a desenvolupar les
activitats objecte del servei, incloent la persona que porti la responsabilitat directa de l’obra
i la seva organització, la relació amb proveïdors de materials, maquinaries i serveis, així
com amb l’alberg, la Direcció Facultativa i l’ACJ.
Aquestes persones hauran de disposar de la formació i el coneixements adients per
desenvolupar les seves feines d’una manera correcta i eficient, d’acord amb els
requeriments legals en tots els seus aspectes, sent responsable l’empresa adjudicatària.
Al sobre A l’empresa presentarà una declaració responsable amb el llistat d’operaris
autoritzats a realitzar treballs on figurin les categories professionals dels mateixos i restarà
obligada a informar al Responsable del contracte dels canvis que es produeixin en aquest
llistat durant el contracte. En cap cas podrà prestar serveis un operari que no figuri en el
llistat (originalment o mitjançant informe posterior al Responsable del Contracte) . En cas
de no tenir el personal contractat, la declaració haurà de contenir la formació i experiència

del personal que contractarà i el compromís de contractar aquest personal de manera
estable durant tota l’obra. La no presentació d’aquest llistat en el sobre A es considerarà
causa d’exclusió del concurs.

4.2 Obligacions laborals
Serà l’adjudicatària qui es farà càrrec de les obligacions laborals i de seguretat social que
exigeix la normativa vigent pel personal que destini pel desenvolupament de l’objecte del
present contracte, doncs el personal serà contractat per l'adjudicatària i no mantindrà cap
mena de vincle ni relació laboral amb l’ACJ.
I en particular assegurarà que compleix tota la normativa de prevenció de riscos laborals i
que realitzarà l’avaluació de riscos laborals del personal amb presència contínua als
centres de l’ACJ, d’acord amb les funcions que hi desenvolupen i realitzarà les activitats
pròpies i inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries per a l’execució
del contracte.
4.3 Coordinació i Seguiment
La coordinació i seguiment de les obres objecte d’aquest contracte des del punt de vista
tècnic estarà a càrrec de Marc Mundet i Gómez del Departament d’Infraestructures de
l’Àrea de Gestió Tècnica, en representació de l’ACJ, independentment de l’existència de
les figures de Direcció Facultativa i Coordinador de seguretat que corresponguin.

5. TERMINI EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA
5.1 Termini d’execució
No obstant el projecte detalli que el termini d’execució de l’obra serà de 24 setmanes, es
preveu un període total de realització de l’obra de 170 dies naturals (entre el
01/06/2019 i el 18/11/2019) des de l’acta de replanteig (prevista pel dia 31/05/2019), per tal
d’afectar econòmicament el mínim possible el funcionament de l’alberg, i degut a les
condicions meteorològiques de la zona.
Tenint en compte que, tot i que continuïn les obres durant el mes d’agost l’alberg restarà
obert al públic i, per tant, els sistemes de calefacció i ACS hauran d’estar en funcionament
utilitzant els sistemes de gas propà a instal·lar.

5.2 Període de garantia
El període de garantia de les instal·lacions i edificacions objecte del present concurs serà
de quatre anys a comptar des de la recepció documentada de les mateixes, sense
perjudici de les altres garanties establertes legalment que li corresponguin (estructurals,
vicis ocults...). Una vegada transcorregut aquest termini es realitzarà la recepció definitiva
si no existeixen raons que ho impedeixin.
Per tal de fer front a la subsanació d’errades o reparacions derivades de l’incorrecte
execució de l’obra o de defectes de fabricació del material instal·lat o de manteniment
incorrecte es podrà confiscar l’import de la garantia, un cop demostrades les deficiències
en l’execució de l’obra, si fos el cas per manca de subsanació dels problemes en un termini
raonable.
5.3 Penalització per retard
S’estableix, en base al perjudici econòmic que pot causar a l’ACJ l’endarreriment en
l’acabament de les obres objecte d’aquesta licitació, una penalització de 2.500 € per cada
dia de retard respecte al termini previst per l’obra (o l’acordat amb el titular i DF, en cas de
prorroga acordada).

6. PRESENTACIÓ D’OFERTES
Les empreses licitadores hauran de presentar una proposició amb dos sobres, el SOBRE A
que contingui tota la documentació administrativa descrita als Plecs de Clàusules
Administratives i en aquest plec de prescripcions tècniques i el SOBRE B que contindrà
totes les dades objectives i tècniques de l’oferta.
Es presentarà en el sobre B una oferta econòmica d’acord amb l’annex 1 del Plec de
Clàusules Administratives i la descripció de tots els altres termes de valoració.
El SOBRE B també inclourà un planning de treball detallat del desenvolupament de la obra,
on es reculli l’evolució econòmica (costos) i temporal (terminis) prevista de les diferents
actuacions de la mateixa d’acord i coherent amb la resta de l’oferta presentada. Les ofertes
que no continguin aquest planning no es consideraran vàlides i seran desestimades.

A l’oferta econòmica s’inclourà un excel amb els preus unitaris. Cal tenir en compte que el
preu que es valora és el total de l’obra, no els preus unitaris de cadascuna de les partides.
La baixa que impliqui sobre el preu de licitació l’oferta econòmica presentada a l’imprès de
l’annex 1 del PCA, s’entendrà aplicable de forma lineal a cada preu unitari del pressupost,
excepte que aquest annex 1 vagi acompanyat (dintre del sobre B) del corresponent
pressupost detallat i desglossat per partides amb uns preus unitaris diferents per
cadascuna de les partides. És a dir, si no es presenta aquesta informació complementaria
justificativa de l’oferta econòmica inclosa al sobre B (pressupost detallat partida a partida
amb uns preus unitaris diferents que conformen la mateixa), s’entendrà que l’oferta
presentada es desglossa amb l’aplicació a cada preu unitari del pressupost de la mateixa
baixa que al preu total ofert.
Per a poder presentar oferta serà requisit imprescindible haver visitat amb anterioritat
l’alberg. A aquest efecte s’estableix com a data de visita per a tots els licitadors el dia 11 de
febrer de 2019, de 10.30h a 12h, durant la qual es visitaran les instal·lacions i l’entorn de
l’alberg on s’ha de realitzar l’obra i s’expedirà un document acreditatiu que caldrà incloure
en el sobre A. En absència d’aquest document la oferta no serà tinguda en consideració.
En cas de canvi d’aquesta data, s’avisarà fefaentment al perfil del contractant amb suficient
termini.
Donades les especials característiques de l’obra, serà requisit indispensable presentar un
compromís signat on constí el nom de l’empresa de perforacions i la encarregada de l’obra
civil corresponent a aquesta obra específica, per tal que l’oferta sigui tinguda en
consideració. Aquesta declaració s’ha d’incloure al SOBRE A i la no presentació d’aquest
llistat en el sobre A es considerarà causa d’exclusió del concurs.
.

ANNEX 1.- PROJECTE TÈCNIC
(per la seva llargada, s’adjunta com a document separat)

ANNEX 2.- DETALL DE MILLORES

