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Núm. Expedient 2021 / 4227
Títol:
UACG: Xarxa Viària / 013
Data: 07/04/2021
NC/tg
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reparació de tres flonjalls a la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, entre el PK
0+145 i el 0+295
1.

OBJECTE DEL CONTRACTE. CODI CPV. DURADA.

L’objecte de l’actuació és la reparació dels flonjalls existents per aconseguir millores en la
regularitat del ferm i comoditat en la conducció.
CPV 45233142-6 TREBALLS DE REPARACIÓ DE CARRETERES
Durada: Tres mesos a partir de la data de notificació de l’adjudicació.
2.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.

L’actuació consistirà en les unitats d’obra següents:
•

Tall de la capa d’aglomerat de la zona a actuar.

•

Excavació del terreny a un metre de profunditat, inclosa càrrega i transport a centre
autoritzat.

•

Subministrament i col·locació de geotèxtil en el perímetre i fons d’excavació.

•

Reblert de material de pedrera 0-200 mm amb característiques de sòl seleccionat, de
50 cm de gruix, inclòs transport, estesa, regat i compactat.

•

Reblert de tot-ú artificial 0/40 de 25 cm de gruix, inclòs transport, estesa, regat i
compactat.

•

Capa de formigó HM-20 amb acabat raspallat de 25 cm de gruix, inclòs
subministrament, estesa i vibrat fins a cota de paviment.

3.

OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI.

Realització de les actuacions descrites en l’informe adjunt en el termini i pel preu
establerts.
4.

LLOC I FORMA DE PAGAMENT.

Els treballs s’efectuaran a la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, entre els PK
0+145 al 0+295, en el costat dret.
La factura s’acceptarà una vegada finalitzats els treballs executats d’acord amb els criteris
tècnics del servei de Xarxa Viària.
5.

PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ. PREU. TIPUS IVA.

18.582,95 euros, IVA no inclòs. 22.485,37 euros, 21 % IVA inclòs.
6.

CRITERIS DE VALORACIÓ.

Oferta més econòmica que compleixi amb els requisits tècnics.

