MEMÒRIA TÈCNICA PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
LLETRES ORNAMENTALS “CASTELLDEFELS”

Exp.
1 de 3

1. OBJECTE
L’objecte del present contracte, és fabricació/subministrament i instal·lació de lletres
ornamentals de grans dimensions amb el nom del municipi de “CASTELLDEFELS”
2. UBICACIÓ
Aquestes lletres monumentals, s’instal·laran a Plaça de les Palmeres, ubicada a l’alçada del
núm. 45-61 del Pg. Marítim de Castelldefels.

3. DISSENY
a) Tipografia: La tipografia de lletra serà “SteradianCastelldefels” que correspon a
l’aprovada per l’Ajuntament de Castelldefels com a tipografia oficial (s’adjunta annex
amb les característiques de la mateixa). En cas de no poder adaptar la tipografia a la
proposada, es valorarà aquella que més s’assimili.
b) Dimensions: Les dimensions de cada lletra seran de 1,00 metres d’alçada. El gruix de
cada lletra serà de 30 cm, l’ample el que correspongui proporcionalment a cada lletra.
c) Suport: Les lletres es muntaran sobre una peanya de formigó de 0,45 metres d’alçada
amb una longitud total suficient per encabir el text i una amplada tal que quedi un
espai lliure de 0,50 metres a mode de banc per a poder asseure’s.
d) Color: tot el conjunt serà de color blanc treballat en massa.


Veure plànol adjunt.
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4. MATERIALS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES
a) Materials: Es fabricaran amb formigó armat i ciment blanc. Acabat polit. Es valorarà
l’addició de fibres a la mescla.
b) Característiques constructives: Per facilitar la fabricació i transport, es fabricaran en
mòduls de 4-5-4 lletres per mòdul de manera que el conjunt estigui format per 3
mòduls. En el punt central de cada mòdul i a cada extrem, es fixarà una platina d’acer
inoxidable de 0,5 cm de gruix en forma d’angle “L”, per evitar l’ús de l’element com a
zona de patinatge. Tots els cantells i arestes exteriors del conjunt de la peanya estaran
“matats”.
5. TERMINIS
El termini per a tot el procés de disseny, fabricació, transport i col·locació, serà de 6 setmanes
a comptar des de la data de comunicació de l’adjudicació.
6. PRESSUPOST
S’entendrà un “claus en mà”, incloent disseny, motllos, fabricació, material, transport fins a
punt de destí i muntatge.
Disseny, motllos i fabricació de lletres
"CASTELLDEFELS" segons característiques
constructives de la memòria tècnica.
Peanya de formigó segons característiques de
memòria tècnica.
Transport de tot el conjunt fins al punt de muntatge
Muntatge de tot el conjunt. Inclou grua i elements
auxiliars necessaris.
PEC
IVA 21%
TOTAL

5.500,00 €
4.000,00 €
1.250,00 €
600,00 €
11.350,00 €
2.383,50 €
13.733,50 €

7. VALORACIÓ DE LES OFERTES
a) Oferta econòmica ...................................................................................... Fins a 50,0 punts
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Puntuació de l’oferta analitzada
Oferta de preu analitzada
Oferta mínima de les ofertes analitzades i acceptades
Import tipus. En aquest cas 11.350,00 €
Puntuació màxima. En aquest cas 50,0 punts

b) Memòria de materials i acabats proposats ................................................. Fins a 45,0 punts
Es valorarà el disseny, la descripció constructiva del conjunt i les característiques tècniques
dels materials emprats.

Criteri de valoració
Quan la proposta sigui totalment adequada amb contingut coherent,
concreta i ben plantejada, detallada de forma clara la metodologia
constructiva, qualitat de materials, que s’ajusti al màxim a les mides i
tipografies establertes i que aportin valor afegit, o que es consideri que són
millors que la resta de propostes presentades
Quan la proposta sigui adequada amb contingut coherent, que compleixi
plenament les necessitats del contracte, i detalli de forma clara els
materials i mètodes constructius.
Quan la proposta presenti continguts bàsics, o que detallin de forma
insuficient o poc clara alguns aspectes constructius o de material
Quan la proposta presenti informació o elements irrellevants o es limiti a
transcriure els continguts d’aquesta memòria.

% de la puntuació
màxima de la
valoració de l’apartat

100 %

60 %
30 %
0%

c) Reducció de terminis ................................................................................... Fins a 5,0 punts
2,5 punts per cada setmana de reducció del termini màxim (6 setmanes); fins a un màxim de
reducció de 2 setmanes.
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