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1 Ob
bjecte
L’objjecte del prresent plecc de condiccions tècniq
ques és la definició de
e les presta
acions,
abasst, condicion
ns, metodo
ologia i recu
ursos que hauran
h
de regir el con
ntracte de serveis
s
per la Redaccció de Pro
ojecte d’un
n servei D’URGÈNC
D
IES, VEST
TIDORS i BASE
ASSISTENCIAL
L SEM en L’HOSPITA
AL SANT BERNABÉ DE BERG
GA (en endavant
HSB).
el servei es realitzarà d’acord
d
amb els reque
eriments establerts en tota la
La prestació de
umentació que
q estructu
ura i conform
ma el prese
ent expedie
ent de contrractació, de la que
docu
es de
erivaran elss drets i ob
bligacions de les parts contractan
nts, tenint to
ots els docu
uments
caràccter contracctual.
El se
ervei s’estrructura en dos lots:


Lot 1 – Projecte
P
d’Arquitectu
ura i direcció d’obra civil.
c



Lot 2 – Projecte
P
d’Enginyeria
a i direcció
ó d’obra d’instal·lació.

Nota
a:


En el ca
as d’adjudiccació separrades dels lots
l
1 i 2, ell lot de majjor import tin
ndrà la
responssabilitat de la
l coordinacció del dese
envolupame
ent dels doss projectes.

1.1 Comis
ssió de seguim
s
ent
El co
ontrol i seguiment d’aquests se
erveis es realitzarà
r
m
mitjançant
u
una Comis
ssió de
Segu
uiment (dess d’ara la CS
S), que a to
ots els efecte
es tindrà ca
aràcter de “p
propietat” i que es
consstituirà per:


entants tècn
nics del Dep
partament d’Infraestruc
d
ctures del C
CatSalut
Represe



Represe
entants assistencials i tècnics
t
de l’’HSB.

La CS
C podrà in
ntervenir diirectament o a través
s d’emprese
es externess si ho con
nsidera
nece
essari.

1.2 Termin
nis
Els terminis
t
de
e lliuramentt que s’esta
ableixen pe
els diferentts treballs o
objecte d’a
aquesta
licitació, seran els
e següentss:
Proje
ectes i estu
udis
El te
ermini màxim per a la redacció dels
d
projecttes és de 4 mesos p
per als lots 1 i 2 i
estarran supeditats a l’apro
ovació de le
es diferents fases per part dels orrganismes oficials
de l’A
Administracció i de la CS.
S’esttablirà com a data iniccial la data de
d la visita obligatòria que es prendrà com punt
p
de
partid
da per al de
esenvolupament dels projectes
p
bà
àsic i executiu.
Qued
daran exclo
oses de la licitació aquelles oferttes que pre
esentin un ttermini sup
perior a
l’especificat en aquest
a
apartat, no s’ad
dmetran terminis inferio
ors a 14 settmanes.
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Llicè
ències
El te
ermini per a l’obtenció
ó de les lliccències s’ajjustarà a la
a resposta de l’Ajunta
ament i
organismes com
mpetents. La
a tramitació
ó dels exped
dients però haurà de sser dins del termini
per al
a lliuramentt dels projecctes.
cció d’obra
a
Direc
El te
ermini per a la direcció
ó de l’obra s’estima en
n 6 mesos. Aquest terrmini si és el cas,
s’ajustarà a la durada
d
real de les obrres. L’altera
ació del term
mini no imp
plicarà en cap
c cas
ncrement de
el honoraris convingutss.
un in

Qued
da exclòs:


La Direccció d’Execu
ució de les obres.
o

s
relaccionats ante
eriorment, seran
s
objectte d’una altra licitació independen
nt.
Els serveis
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2 Lo
ot 1 - Redac
R
cció de
e proje
ecte d’Arqu
d
uitectu
ura i
Dirrecció
ó d’Obra Civ
vil.
El projecte
p
de les obress estarà re
ealitzat bé per un Arrquitecte o per un despatx
d
d’arq
quitectura.
L’equ
uip d’Arquittectura reda
actor del prrojecte d’arq
quitectura haurà
h
de co
ol·laborar amb els
redactors del projecte d’In
nstal·lacionss i altres professionalss especialisstes que en
n cada
cas s’estableixi,
s
, els esmen
ntats treballs seran des
senvolupatss sota la dirrecció i con
ntrol de
la CS
S.
Els projectes es demana
aran visatss pel col·llegi professsional com
mpetent, qu
uan la
naturralesa dels treballs ho demani.
La so
olució arquiitectònica que es propo
osi haurà de
e donar ressposta i s’ha
aurà d’adap
ptar:


Als requ
uisits marca
ats pel pla fu
uncional de
el servei, veure Annex 1.



Als està
àndards de qualitat de
eterminats per
p la CS i a les direcctrius que aquesta
a
comissió pugui don
nar durant el
e termini de
e desenvolu
upament de
el projecte.



A les ne
ecessitats que
q es derivvin del proje
ecte d’enginyeria

Conttingut mínim
m:


Redacció
ó del projeccte bàsic.



Redacció
ó del projeccte executiu
u d’obra civil.



Estudi de
e Seguretatt i Salut.



Pla de co
ontrol de qu
ualitat.



Amidaments detalla
ats i pressup
post.



Tramitacció i obtenciió de les lliccències d’ob
bres.

2.1 Redac
cció del projectte bàsic
c
El prrojecte bàsicc haurà d’in
ncloure:


Justifica
ació i descripció de cada
c
una de les espe
ecificacions del pla fun
ncional
(veure annex
a
1).



Complim
ment de la normativa
n
v
vigent



Pressup
post per cap
pítols



Redaccció del projjecte tècnicc i/o documentació necessària,
n
per tramitar les
corresponents au
utoritzacionss i llicènc
cies. Inclo
ou l’obtencció de l’Informe
d’Idoneïïtat Tècnica
a i la tramita
ació de la llicència d’ob
bres.
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2.2 Redac
cció del projectte execu
utiu
La re
edacció del projecte executiu
e
esstarà suped
ditada a l’aprovació prrèvia del projecte
p
bàsicc per part de
d la CS i orrganismes de
d l’Adminis
stració corre
esponents.
El prrojecte execcutiu de les obres es re
ealitzarà d’a
acord a les directrius p
principals do
onades
per part
p de la CS, al pla fun
ncional (ann
nex 1) i en base
b
al projjecte bàsic aprovat.
El prrojecte execcutiu contem
mplarà tota la docume
entació nece
essària per a la seva licitació
indep
pendent.
L’adjjudicatari estarà
e
oblig
gat a realittzar les co
orreccions, modificacio
ons, esmen
nes i/o
justifficacions qu
ue resultin de
d la revisió
ó del projec
cte en els terminis
t
que
e li siguin in
ndicats
per part
p de la CS, sense co
ost supleme
entari a l’adjjudicat en la
a present liccitació.
També es consideren inclo
oses, dins de
d la fase de
e redacció de projecte
e, les gestions que
s’hag
gin de realittzar davant de qualsevvol organism
me oficial de
e l’Administració, no official i/o
comp
panyies de serveis.
Aque
estes gestio
ons amb elss organismes i compa
anyies de se
erveis haurran de realitzar-se
simu
ultàniament amb la redacció del prrojecte, perr tal de que quedin perrfectament definits
d
tots els
e serveis i infraestructures, d’accord amb le
es exigèncie
es de caràccter tècnic que es
pugu
uin derivar d’aquestes
d
g
gestions.
Aque
est encàrrecc comprèn la
l totalitat dels
d
treballs i serveis a realitzar pe
er a la redac
cció de
l’esm
mentat proje
ecte d’obre
es i l’obtencció de les
s llicències necessàrie
es per a dur-lo a
terme
e.
L’objjecte del prrojecte no estarà
e
limita
at a l’àmbit d’actuació sinó que co
ontemplarà també
les repercussio
r
ns, afectaccions i adap
ptacions de
e les infraestructures i instal·lacio
ons de
l’ediffici i el recinte:
r
acccessos, viies d’evac
cuació, equ
uips de transport vertical,
v
infrae
estructures tècniques,... ja sigui per
p la seva afectació fu
uncional com per comp
pliment
de la
a normativa vigent.

Con
ntingut dell projecte executiu:
a) M
Memòria tèccnica descriiptiva, mem
mòria constru
uctiva justificant l’acom
mpliment de
el CTE i
a
altra
reglamentació vige
ent d’afecta
ació.
La memòria
m
de
el projecte ha de contenir, en una explicacció clara, b
breu i conc
cisa, la
solucció constru
uctiva escollida, la ma
anera de dur-la
d
a te
erme i la q
qualitat des
sitjada.
Tanm
mateix, la memòria
m
ha
aurà de ser prou exte
ensa i ente
enedora perr a que pe
ersones
alien
nes al projeccte la pugin
n llegir, revissar i fer el seguiment
s
d la mateixxa sense marge
de
m
a
errorrs. Tanmatteix, s’evita
aran especcialment les
s referènciies a mate
erials i solucions
consstructives qu
ue no siguin
n motiu dell projecte concret, les quals es po
odran adjun
ntar en
un do
ossier tipuss “plec tècnic de contra
actació” perr si es dona
a el cas de tenir que utilitzaru
los finalment.
A mé
és dels deta
alls propis de
d l’obra i de
e les instal·lacions, en la memòria
a cal definir:
- Pla genera
al d’execució
ó (planificacció dels treb
balls)
- Calendari
e certificacio
ons de conttractistes.
- Previsió de
ermini d’exxecució de l’obra serà
à consensuat amb la
a CS i figurarà dins de la
El te
planiificació.
b) Plànols:
P
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Conjunt de plàn
nols de distrribució i dettall, que ha
auran d’esta
ar coordinatts amb els plànols
p
d’eng
ginyeria, ne
ecessaris pel
p correcte
e funcionament de l’obra projectada sens
se que
l’apa
arició d’incid
dències al respecte suposin
s
en
n cap cas un increme
ent del honoraris
convvinguts.
c) Estat
E
d’amid
daments i prressupost detallat
d
amb
b la corresponent justificació de prreus.
d) Plec
P
de cond
dicions tècn
niques.
e) P
Pla de Conttrol de Qualitat (PCQ) de l’obra amb
a
l’especcificació de lots i partid
des així
c
com
la partid
da econòmica a tal efe
ecte.
f)

E
Estudi
de Se
eguretat i Salut.

g) Annex
A
medi ambiental (si escau)
h) E
Estudi de circulacions dels
d
diferen
nts agents im
mplicats din
ntre la nova
a àrea per garantir
g
u bon funcionament (p
un
públic, assisstencial, tèc
cnic...).

2.3 Direcc
ció facultativa d’Arquit
d
tectura
La Direcció
D
Faccultativa de les obres estarà constituïda pel director d’ob
bra: arquitec
cte.
El director d’obrra, és el ressponsable del
d complim
ment del Prrojecte sensse perjudici de les
respo
onsabilitats profession
nals que intervenen en
n el procés constructiu
u. Per tal de
e dur a
terme
e aquesta tasca,
t
comp
ptarà amb el
e suport de
e la Direcció
ó facultativa
a d’enginyeria i de
la Direcció de l’e
execució de
e l’obra.
Així mateix,
m
i din
ns de les se
eves funcion
ns, hauran de:


Supervissar el dessenvolupam
ment
coneixem
ment i expe
eriència.



Efectuarr els recone
eixements i definicions
s necessarris per a ga
arantir la co
orrecta
execució
ó del projjecte i co
ompliment de termin
nis, amb l’ajut dels seus
col·laborradors.



Interprettació dels documents del
d projecte i l’establim
ment d’adequ
uacions i de
etalls a
l’esmenttat projecte..



Resolució de prob
blemes i d’imprevistos
s que pugu
uin sorgir q
quan s’exe
ecuti el
projecte..



Vetllar pel
p complim
ment dels te
erminis i pre
essupost, així
a com del nivell de qualitat
q
definit en
n el projecte
e d’arquitecctura i d’insttal·lacions.



La signa
atura d’acttes sobre replanteig,
r
ment i dese
envolupame
ent de
començam
l’obra, ce
ertificacionss mensuals,, el Llibre d’’Ordres i el Certificat F
Final d’Obra.



Lliurame
ent de la documentació
ó final d’obrra en cas de
e que hi hag
gi canvis re
especte
el projeccte durant el procés constructiu.



L’encàrre
ec i assume
eix estarà visat
v
pel col·legi professsional comp
petent.

general de le
es obres, aportant el
e seu
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3 Lo
ot 2 – Reda
acció de
d pro
ojecte d’Eng
ginyerria i
diirecció
ó d’ob
bra d’in
nstal·lació.
El projecte
p
de les obress estarà re
ealitzat bé per un Enginyer
E
o per un despatx
d
d’eng
ginyeria.
L’equ
uip d’Engin
nyeria redacctor del pro
ojecte d’ins
stal·lacions i infraestru
uctures tèc
cniques
haurà de col·lab
borar amb els redacto
ors del proje
ecte d’arquiitectura i altres profess
sionals
espe
ecialistes qu
ue en cada cas s’esta
ableixi, els esmentats
e
t
treballs
serran desenvo
olupats
sota la direcció i control de la CS.
aran visatss pel col·llegi professsional com
mpetent, qu
uan la
Els projectes es demana
naturralesa dels treballs ho demani.
La so
olució d’eng
ginyeria que
e es propossi haurà de donar
d
respo
osta i s’haurà d’adapta
ar:


Als requ
uisits marca
ats pel pla fu
uncional de
el servei, veure Annex 1.



Als està
àndards de qualitat de
eterminats per
p la CS i a les direcctrius que aquesta
a
comissió pugui don
nar durant el
e termini de
e desenvolu
upament de
el projecte.



A les ne
ecessitats que
q es derivvin del proje
ecte d’arquittectura.

Conttingut mínim
m:


Redacció
ó del projeccte bàsic.



Redacció
ó del projeccte executiu
u d’instal·lac
cions i infrae
estructures tècniques.



Pla de co
ontrol de qu
ualitat.



Amidaments detalla
ats i pressup
post.



Preparacció de documentació i tramitació
ó d’acord a la LLEI 3
3/2010, del 18 de
febrer, de
d prevenció
ó i segureta
at en matèrria d'incendis en establiments, acttivitats,
infraestructures i ed
dificis.



ó del projecte d’actua
alització d’a
activitats pe
er a l’obtencció de la llicència
Redacció
ambienta
al.



Redacció
ó del proje
ecte o inforrme per a l’obtenció de
d la certificació d’efic
ciència
energèticca del proje
ecte, si es cau.
c



Tramitacció i obtenciió de la mod
dificació de la llicència ambiental

3.1 Redac
cció del projectte bàsic
c
El prrojecte bàsicc haurà d’in
ncloure:


Justifica
ació i descripció de cada
c
una de les espe
ecificacions del pla fun
ncional
(veure annex
a
1).



Complim
ment de la normativa
n
v
vigent.



Pressup
post per cap
pítols.



Redaccció del projjecte tècnicc i/o documentació necessària,
n
per tramitar les
corresponents au
utoritzacionss i llicènc
cies. Inclo
ou l’obtencció de l’Informe
d’Idoneïïtat Tècnica
a i la tramita
ació de la llicència d’ob
bres.
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3.2 Redac
cció del projectte execu
utiu
La re
edacció del projecte executiu
e
esstarà suped
ditada a l’aprovació prrèvia del projecte
p
bàsicc per part de
d la CS i orrganismes de
d l’Adminis
stració corre
esponents.
El prrojecte execcutiu de les instal·lacions i infraesttructures tè
ècniques es realitzarà d’acord
d
a less directrius principals
p
donades perr part de la CS, al pla funcional
f
(a
annex 1) i en base
al pro
ojecte bàsicc aprovat.
El prrojecte execcutiu contem
mplarà tota la docume
entació nece
essària per a la seva licitació
indep
pendent.
L’adjjudicatari estarà
e
oblig
gat a realittzar les co
orreccions, modificacio
ons, esmen
nes i/o
justifficacions qu
ue resultin de
d la revisió
ó del projec
cte en els terminis
t
que
e li siguin in
ndicats
per part
p de la CS, sense co
ost supleme
entari a l’adjjudicat en la
a present liccitació.
També es consideren inclo
oses, dins de
d la fase de
e redacció de projecte
e, les gestions que
s’hag
gin de realittzar davant de qualsevvol organism
me oficial de
e l’Administració, no official i/o
comp
panyies de serveis.
Aque
estes gestio
ons amb elss organismes i compa
anyies de se
erveis haurran de realitzar-se
simu
ultàniament amb la redacció del prrojecte, perr tal de que quedin perrfectament definits
d
tots els
e serveis i infraestructures, d’accord amb le
es exigèncie
es de caràccter tècnic que es
pugu
uin derivar d’aquestes
d
g
gestions.
Aque
est encàrrecc comprèn la
l totalitat dels
d
treballs i serveis a realitzar pe
er a la redac
cció de
l’esm
mentat projecte d’insttal·lacions i infraestru
uctures tèccniques i ll’obtenció de
d les
llicèn
ncies necesssàries per a dur-lo a te
erme.
L’objjecte del prrojecte no estarà
e
limita
at a l’àmbit d’actuació sinó que co
ontemplarà també
les repercussio
r
ns, afectaccions i adap
ptacions de
e les infraestructures i instal·lacio
ons de
l’ediffici i el recinte:
r
acccessos, viies d’evac
cuació, equ
uips de transport vertical,
v
infrae
estructures tècniques,... ja sigui per
p la seva afectació fu
uncional com per comp
pliment
de la
a normativa vigent.
El prrojecte de legalització
l
de la insta
al·lació elèc
ctrica i el prrojecte de llegalització de les
insta
al·lacions tè
èrmiques no
n estan in
nclosos en els honora
aris adjudiccats. La re
edacció
d’aqu
uests proje
ectes s’incclourà com
m a partide
es en elss amidame
ents del projecte
p
d’insstal·lacions a licitar i an
niran per tan
nt, a càrrec de l’empressa construcctora.

Con
ntingut dell projecte executiu:
a) M
Memòria tèccnica descrriptiva, mem
mòria constrructiva justifficant l’acom
mpliment de
el CTE
i altra reglam
mentació vig
gent d’afecttació.
m
de
el projecte ha de contenir, en una explicacció clara, b
breu i conc
cisa, la
La memòria
solucció constru
uctiva escollida, la ma
anera de dur-la
d
a te
erme i la q
qualitat des
sitjada.
Tanm
mateix, la memòria
m
ha
aurà de ser prou exte
ensa i ente
enedora perr a que pe
ersones
alien
nes al projeccte la pugin
n llegir, revissar i fer el seguiment
s
d la mateixxa sense marge
de
m
a
errorrs. Tanmatteix, s’evita
aran especcialment les
s referènciies a mate
erials i solucions
consstructives qu
ue no siguin
n motiu dell projecte concret, les quals es po
odran adjun
ntar en
un do
ossier tipuss “plec tècnic de contra
actació” perr si es dona
a el cas de tenir que utilitzaru
los finalment.
A me
es dels deta
alls propis de
d l’obra i de
e les instal·lacions, en la memòria
a cal definir:




Dissenyy i traçat de les instal·la
acions i infrraestructure
es tècniquess.
Càlcul i dimensiona
at de les insstal·lacions i infraestructures tècniques.
Pla general d’execució (planificació dels treballs)
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Calenda
ari
Previsió
ó de certifica
acions de contractistes
c
s.

El te
ermini d’exxecució de l’obra serà
à consensuat amb la
a CS i figurarà dins de la
planiificació.
b) Plànols:
P
Conjunt de plà
ànols de distribució, detall
d
i traç
çat d’instal·lacions, qu
ue hauran d’estar
dinats amb els plànolss d’arquitecctura, neces
ssaris pel correcte
c
fun
ncionament de les
coord
insta
al·lacions i infraestructu
ures tècniques projecttades sense
e que l’aparició d’incid
dències
al resspecte supo
osin en cap
p cas un increment del honoraris convinguts.
c
c) Estat
E
d’amid
daments i prressupost detallat
d
amb
b la corresponent justificació de prreus.
d) Plec
P
de cond
dicions tècn
niques.
e) P
Pla de Conttrol de Qualitat (PCQ) de l’obra amb
a
l’especcificació de lots i partid
des així
c
com
la partid
da econòmica a tal efe
ecte.
f)

E
Estudi
de Se
eguretat i Salut.

g) Annex
A
medi ambiental (si escau)
h) Annex
A
de cà
àlculs justificcatius de to
otes les instal·lacions.
i)

Estudi d’inte
E
egració / inte
erconnexió de les insta
al·lacions necessàries amb les ex
xistents
a l’Hospital, com tamb
bé l’optimitzzació de l’e
espai per ubicar
u
els e
equips nece
essaris
g
garantint
un bon funcionament i mantenimentt.

3.3 Suportt per la legalitzzació de
e les ins
stal·laciions.
L’adjjudicatari fa
acilitarà tota
a la docume
entació nece
essària que
e li sigui req
querida, tantt per la
CS, com per less empresa adjudicatàrries de l’exe
ecució de l’obra, per a la legalitza
ació de
totess les instal··lacions afe
ectades, ja siguin elèc
ctriques, tèrmiques, le
es modificacions i
amplliacions de
e les instal·lacions d’aire condiicionat, clim
matització, ventilació, aigua
calen
nta i freda sanitària, gas natura
al, gasos medicinals
m
i totes aquelles que així
a
ho
requereixin els serveis
s
d’Indústria i/o entitats
e
loca
als de l’adm
ministració.

3.4 Direcc
ció facultativa d’enginy
d
yeria
La Direcció
D
F
Facultativa
de les in
nstal·lacions
s i infraesstructures tècniques estarà
consstituïda pel director
d
d’ob
bra: enginyyer.
El director d’obrra, és el ressponsable del
d complim
ment del Prrojecte sensse perjudici de les
respo
onsabilitats profession
nals que intervenen en
n el procés constructiu
u. Per tal de
e dur a
terme
e aquesta tasca,
t
comptarà amb el suport de
d la Direccció facultativva d’arquite
ectura i
de la
a Direcció de l’execució
ó de l’obra.
Així mateix,
m
i din
ns de les se
eves funcion
ns, hauran de:


Supervissar el dessenvolupam
ment
coneixem
ment i expe
eriència.

general de le
es obres, aportant el
e seu
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Efectuarr els recone
eixements i definicion
ns necessaris per a ga
arantir la co
orrecta
execució
ó del projjecte i co
ompliment de termin
nis, amb l’ajut dels seus
col·laborradors.



Interprettació dels documents del
d projecte i l’establim
ment d’adequ
uacions i de
etalls a
l’esmenttat projecte..



Resolució de prob
blemes i d’imprevistos
s que pugu
uin sorgir q
quan s’exe
ecuti el
projecte..



Vetllar pel
p complim
ment dels te
erminis i pre
essupost, així
a com del nivell de qualitat
q
definit en
n el projecte
e d’arquitecctura i d’insttal·lacions.



La signa
atura d’acttes sobre replanteig,
r
ment i dese
envolupame
ent de
començam
l’obra, ce
ertificacionss mensuals,, el Llibre d’’Ordres i el Certificat F
Final d’Obra.



Lliurame
ent de la documentació
ó final d’obrra en cas de
e que hi hag
gi canvis re
especte
el projeccte durant el procés constructiu.



L’encàrre
ec i assume
eix estarà visat
v
pel col·legi professsional comp
petent.
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4 Do
ocume
entació
ó que es fac
cilitarà
à als licitado
ors
La do
ocumentaciió per la qual es regula
arà aquesta
a licitació incclou els seg
güents docu
uments
i ann
nexes que contenen
c
to
ota la inform
mació de caiire tècnic ne
ecessària p
per poder elaborar
i pressentar l’oferrta:
a Quadre de
a)
d Característiques (Q
QC)
b Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)
b)
c Plec de Condicions Administra
c)
atives Partic
culars (PCA
AP)
d Annex 1: Pla Funcio
d)
onal Urgènccies, Vestid
dors i Base SEM.
S
e Annex 2: Arxius CA
e)
AD dels espais objecte dels projecctes.
Els arxius
a
en format dwg corresponen
nts als plàno
ols es lliuraran en el m
moment de la
a visita
oblig
gatòria per a poder partticipar en la
a licitació.
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5 Au
utoria dels trreballs
s
L’auttoria dels trreballs reca
au en l’adju
udicatari. L’a
adjudicatari, com auto
or del projecte, es
respo
onsabilitza plenament de les solu
ucions proje
ectades, dels càlculs, d
de les defin
nicions,
dels amidamentts i d’altres continguts del projecte
e, llevat que
e hagi fet cconstar de manera
m
fefae
ent i per esccrit, la seva
a disconform
mitat amb algun
a
(o alguns) dels ccriteris o solucions
que hagin
h
estat establerts per
p la CS.
Per tant
t
serà re
esponsabilita
at de l’adjud
dicatari, qua
alsevol dessviació pressupostària que es
produeixi degut a omission
ns, errors, mitjans
m
inad
dequats o conclusions
c
s incorrectes
s en la
redacció del pro
ojecte. L’adjjudicatari, estarà
e
obliga
at a resoldrre els defecctes, insuficiències
tècniiques, errorrs materialss, omissionss i infraccio
ons de precceptes legalls o reglamentaris
que li siguin imp
putables i que
q afectin al desenvolupament i//o al pressu
upost de l’obra i la
seva
a execució, essent a càrrec del mateix
m
tots els
e costos que
q se’n pu
uguin deriva
ar, tant
de re
edacció, leg
galització com
c
de l’execució de les
l rectifica
acions i/o ampliacions d’obra
nece
essàries.
El prrojecte d’exe
ecució obje
ecte del pressent encàrrec, haurà de
d ser signa
at per:


Lot 1: un
u arquitectte/arquitecta
a superior en qualitatt d’autor/au
utora del projecte
p
d’arquite
ectura.



Lot 2: un enginye
er/enginyerra superiorr/tècnic en qualitat d
d’autor/auto
ora del
projecte d’instal·laccions i infrae
estructures tècniques.

Els projectes
p
p a l’obte
per
enció de la
a llicència d’obres
d
i la
a modificacció de la llicència
ambiiental haurran de serr signats pel
p tècnic competent
c
en qualitat d’autor/au
utora i
dispo
osaran del visat
v
del Co
ol·legi corresponent.
El re
esponsable en matèria
a de segure
etat i salut durant l’ela
aboració de
el projecte signarà
s
l’Estu
udi de Segu
uretat i Salu
ut i serà visa
at com a pa
art integrantt del projectte.
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6 No
ormes de pre
esenta
ació dels
d
tre
eballs
Tots el treballs objecte
o
d’aq
quest encàrrrec es lliura
aran en form
mat digital.
Form
mat digital:
Tots el docume
ents, inclossos el plànols, es lliuraran en suport inform
màtic i en format
edita
able i estand
darditzat (en
n obert) i am
mb el següe
ent program
mari:


Plànols:

Autocad



Memòrie
es:

Word



Amidaments:

Excel i TCQ



Pressupost:

Excel i TCQ



Càlculs:

En suporrt editable i PDF.



Compilació de tots els
e docume
ents en un únic
ú
PDF co
onvenientme
ent indexat.

Els plànols
p
de projecte qu
ue es lliurin
n en forma
at dwg, hau
uran de seguir els se
egüents
criterris:


nols duran l’extensió *.dwg i ser compatib
bles amb la
a versió 20
014 de
Els plàn
l’AutoCA
AD.



L’escala de treball a l’espai model ha de correspond
dre’s a la següent form
mula: 1
unitat de dibuix= 1 metre. Qualsevol variació ha
h de quedar perfectament
reflectida
a en el prop
pi dibuix.



S’evitara
an les imatg
ges rasteritzzades o pro
ocedents d’a
aplicacions OLE. El dib
buix ha
de ser perfectamen
nt editable i modificable
e en la seva
a totalitat.



Els blocss d’AutoCA
AD hauran d’estar
d
crea
ats a la capa
a 0 i per tant ser sens
sibles a
les propiietats (colorr, tipus de líínia, etc.) de
e la capa on
n estiguin in
nserits.



Per norm
ma general, totes les entitats del dibuix tind
dran el colo
or, gruix i tipus de
línia, definit com “p
per capa”, és a dir, adoptaran en
e tot moment les pro
opietats
visuals de la capa
a a la que
e pertanyin
n. S’admete
en les exccepcions mínimes
m
impresciindibles perr diferenciarr o fer més entenedorss els elements grafiats
s (fluids
calents/ffreds, impullsions/retorn
ns, elementts projectatss, etc.).
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7 Vis
sites i consu
ultes
7.1 Visites a les insttal·lacio
ons del Hospita
al Sant Bernabé.
HSB estableixx dia de visita per a qu
ue el licitado
ors puguin visitar
v
el recinte, els edificis i
les instal·lacions descritess al plec.
n part dels requerime
ents necessaris per liicitar, a tal fi HSB
Aquestes visiites formen
lliurrarà justificcant de visiita a totes les empreses que la
a realitzin, aquest doc
cument
s’ha
aurà d’adjuntar a la do
ocumentació
ó administra
ativa a presentar en el sobre 1.
Perr poder reallitzar les vissites les em
mpreses licittadores hau
uran de sol·licitar “cita prèvia”
fent referència
a al número d’expedien
nt, via e-mail a l’adreça
a concursoss@hsb.cat
SB.
Els dia de visitta es publicarà al Perfil del contractant del HS
e hagin re
ealitzat la visita oblligatòria p
podran sol·licitar
Totts els licittadors que
visites complementàries
s.

7.2 Co
onsultes
s
Tottes les con
nsultes, du
ubtes i/o aclariments que les empreses
e
liicitadores vulguin
v
rea
alitzar es farran utilitzan
nt els següents canals:


Via e-ma
ail:

conccursos@hssb.cat

HSB publica
H
arà la respo
osta de la co
onsulta al seu
s Perfil de
el contracta
ant. Per rebre avís
a
automàtic
de les notificacions elss licitadors
s hauran d’’estar regisstrats al pe
erfil del
contractant a l’expedien
nt objecte de la licitació
ó.

7.3 Vis
sites a les insttal·lacio
ons de les emp
preses liicitadorres.
HSB es reservva el dret de sol·licittar visites a les insta
al·lacions d
de les empreses
licitadores amb la finalitat de poder contrastar el que aqu
uestes expliiciten a les seves
ofertes.
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