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AMIDAMENT
Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social / IPHES
Exposició permanent: “MAMMUTHUS - Fa 1 milió d’anys a la Canonja...”

Descripció

UC 01

Unitat Quantitat Preu unitari

PAISATGE IMMERSIU

Total

0,00 €

UC 01.01 CAIXES DE LLUM

0,00 €

Subministrament i instal·lació de caixes de llum formades per:
- Marc d'alumini perimetral 10cm de profunditat
- Sistema intern de LED IP65
- Tela impresa especial que es pot rentar
- Posterior de xapa d'alumini de 2,5 mm pintada en color a definir
- Les caixes estaran fixades a diferents altures mitjançant tubs rectangulars, xapes i xapes amb cartel·les, d'acer acabat
natural pavonat, segons s'especifica en els plans

37

Veure plànols del projecte
Caixes de diferents dimensions que es detallen a continuació
C1
C2-3-5-89-10-1314-16-1819-27-29
C4-12-17
C6
C7
C11
C15
C20-22
C21
C23
C24
C25
C26
C28
C30
C31
C32
C33-36
C34
C35
C37

182,3x163,9cm
182,3x182,3cm

134,9x134,9cm
182,3x140cm
123,9x123,9cm
182,3x205,1cm
136,3x136,3cm
153,2x182,3cm
170x182,3cm
107,9x211,5cm
167,4x200,8cm
134,9x200cm
123,9x182,5cm
180x181,8cm
130x219,7cm
180x176,9cm
110x181,8cm
180x182,3cm
134,9x110,2cm
130x130cm
360x85cm

ut

1

0,00

0,00 €

ut

13

0,00

0,00 €

ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut

3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

UC 01.02 VITRINES
Vitrina amb defenses de mamut
Subministrament i instal·lació de vitrina per a defenses de mamut formada per:
- Base amb calaix extraïble amb rodes de niló amb estructura metàl·lica i revestiment de tauler VIROC ref. Grey (o
equivalent)
- Suport per a defenses
- Grava per a amagar el suport per a les defenses
- Perfil “L” fixat a sòl com a guia per a les rodes
- Vidres laminats transparents i antireflex 5+5. Els vidres laterals fixos seran encolats amb sistema UV
- Corona per a vidres realitzada amb perfils d'acer acabat natural pavonat. En la zona de contacte dels vidres amb els
perfils es col·locarà una protecció de neoprè o similar. La corona portarà un perfil desmuntable per a permetre que el
calaix inferior s'extregui

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut
ut

1
1

0,00
0,00

0,00 €
0,00 €

Dimensions generals:
Alt total 161cm
Alt base Dm 51cm
Base 200x260cm
Veure plànols del projecte
Vitrina amb fèmur de mamut
Subministrament i instal·lació de vitrina per a fèmur de mamut formada per:
- Base de tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)
- Vidres laminats transparents i antireflex 5+5. Un dels vidres es corre per poder col·locar la peça
- Corona per a vidres realitzada amb perfils d'acer acabat natural pavonat. En la zona de contacte dels vidres amb els
perfils es col·locarà una protecció de neoprè o en el cas que el vidre corri niló
- Suport per a fèmur
Dimensions generals:
Alt total 177cm
Alt base Dm 23cm
Base 69x69cm
Veure plànols del projecte
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa per cartel·les
Defenses 200x15cm
Fèmur 69x15cm
UC 01.03 ESCENOGRAFIA
Plataforma de terra
Subministrament i instal·lació de plataforma de terra formada per:
- Perímetre realitzat amb tub rectangular d'acer 80x30x2mm que porta soldat una “L” 30x30x2mm per la cara interior per
a fixar el tub rectangular al paviment existent , acabat acer natural pavonat
- 1cm de terra arenosa
- 7cm de material de farcit

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

ut

4

0,00

0,00 €

Dimensions irregulars veure plànols del projecte
Reproducció científica d’escena de hominins
Subministrament i instal·lació de reproducció científica de petit grup de hominins, una dona amb un nen a les espatlles i
una adolescent, seguint les indicacions d'equip científic del IPHES
Especificacions:
- Mida real
- Rèplica en silicona amb pèl punxat i ulls de vidre
- Model de silicona, motlle de silicona i rèplica de silicona. Estructura interna de resina de polièster i acer.
- Fixació pels peus a base
Veure plànols del projecte
Reproducció d’indústria lítica
Subministrament i instal·lació de reproducció d’indústria lítica seguint les indicacions d'equip científic del IPHES
Incloses les fixacions de les reproduccions a terra
Veure plànols del projecte
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AMIDAMENT
Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social / IPHES
Exposició permanent: “MAMMUTHUS - Fa 1 milió d’anys a la Canonja...”

Descripció

UC 02

Unitat Quantitat Preu unitari

RECEPCIÓ, BOTIGA I ARMARIETS

0,00 €

UC 02.01 MÒDUL PARET D'ENTRADA
Mòdul Pantalla
Subministrament i instal·lació de mòdul per a pantalla format per:
- Estructura fixa formada per tubs d'acer acabat natural pavonat.
- Revestiment frontal de vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de
polivinil butiral tintat a definir segons proves
- Revestiment lateral realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent) folrat amb xapa d'acer g=0,3mm acabat
acer natural pavonat
- Estructura interna mòbil formada per tubs d'acer acabat natural pavonat i rodes de goma que fan que tot el conjunt es
desplaci. Pantalla fixada a estructura d'acer. Fixació inclosa en aquesta partida
Uns dels laterals és practicable per a poder accedir a la pantalla
Tot el conjunt es fixarà mitjançant 3 xapes d'acer soldades a l'estructura principal i caragolades a paviment existent

Total

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

Dimensions totals
Altura 290cm
Base 212x25cm+34cm de xapa d'ancoratge
Veure plànols del projecte
Mòdul Taquilles
Subministrament i instal·lació de mòdul per a taquilles format per:
- 3 mòduls amb diferents tipus de taquilles com s'indica en els plànols
- Els diferents mòduls estaran connectats entre si mitjançant peces mecàniques d'unió
- Totes les portes o calaixos portaran pany amb moneda i clau, OJMAR, REF. 34.2331.6
- A la part inferior els compartiments seran amb rodes per col·locar motxilles. Rodes model: MENGUAL REF. 08.2359, 1
pletina (o equivalent)
- Frontisses colzades MENGUAL/ SALICE sèrie 200 Ø35mm ap.165º / 2 unitats en cada porta (o equivalent)
- Tot estarà realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent), les parts vistes estaran folrades amb xapa
d'acer g=0,3mm acabat acer natural pavonat
Dimensions totals
Altura 290cm
Base 212x40cm
Veure plànols del projecte

UC 02.02 MÒDULS ILLES

0,00 €

Mòduls illes
Subministrament i instal·lació de mòduls baixos per a recepció realitzats amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o
equivalent) amb diferents compartiments per a exposició d'objectes
Veure plànols del projecte
Amb mòdul superior
Altura 124cm
Base 70x70cm
Altura 100cm
Base 70x70cm

ut

3

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

UC 02.03 MÒDUL GRAN PARET
Mòdul porta
Subministrament i instal·lació de mòdul per a porta format per:
- Base realitzada amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent)
- Estructura per subjectar tota la gràfica realitzada amb perfils metàl·lics acabat natural pavonat
- Logo realitzat amb xapa d'acer corten i xapa d'alumini segons s'indica en els plànols, amb separadors per cargolar les
plaques
- La resta de la gràfica serà xapa d'acer acabat natural pavonat
En el cas de les lletres estaran encunyades i en el cas de la costa es realitzarà el contorn en la xapa
- El text que no és encunyat es realitzarà amb vinil de tall adhesiu

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

Dimensions totals:
Alçada 293cm
Ample 676cm i profunditat variable de 54cm a 6cm
Veure plànols del projecte
Mòdul armari
Subministrament i instal·lació de mòdul armari realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent) amb diferents
compartiments per a exposició d'objectes i abatible per a accés a quadres
Dimensions totals:
Alçada 293cm
Ample 233cm i profunditat variable de 60cm a 44cm
Veure plànols del projecte
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AMIDAMENT
Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social / IPHES
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

UC 02.04 MÒDUL TAULELL I ARMARI
Taulell
Subministrament i instal·lació de taulell realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent), amb passacables,
safata per a cables i base múltiple per 6 endolls amb interruptor d'encesa i apagat. Amb dues altures
Dimensions generals alçada 80-110cm, ample 244cm i 70cm de profunditat
Calaixera amb 4 calaixos de 74cm d'alt, 35cm d'ample i 62cm de profunditat, realitzada amb tauler VIROC ref. Grey
g=19mm (o equivalent)

Total
0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte
Cadir per taulell
Subministrament de cadira per taulell Flex Executive d'Andreu World, ref. SO1859 (o equivalent)
Material seient ref. Costa Rica 4236 Cat.L1
Estructura d'alumini polit
Armari
Subministrament i instal·lació d'armari per taulell realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent) amb
diferents compartiments per a emmagatzematge de material
Al frontal es col·locarà el logotip del museu de 94cm de diàmetre encunyat realitzat amb xapa d'acer acabat natural
pavonat, les defenses del mamut seran realitzades amb xapa d'alumini acabat sorrejat
Les portes superiors de l'armari seran corredisses i les inferiors abatibles amb frontisses colzades MENGUAL/ SALICE
sèrie 200 Ø35mm ap.165º / 3 unitats en cada porta (o equivalent)
Les portes abatibles s'obriran mitjançant un sistema de tancament ocult de expulsador amb imant
Dimensions totals:
Alçada 257cm
Ample 191cm i profunditat variable de 63cm a 35cm
Veure plànols del projecte

UC 02.05 MÒDUL ARMARIETS CARRETS DE NENS
Mòdul armariets carrets de nens
Subministrament i instal·lació de mòdul per carrets de nens format per:
- 7 mòduls disposats en "L" amb 2 amples diferents però amb la mateixa altura i profunditat com s'indica en els plànols
- Els diferents mòduls estaran connectats entre si mitjançant peces mecàniques d'unió
- Totes les portes portaran pany amb moneda i clau, OJMAR, REF. 34.2331.6
- Frontisses colzades MENGUAL/ SALICE sèrie 200 Ø35mm ap.165º / 3 unitats en cada porta (o equivalent)
- Inclòs sòcol per adaptar-se a la rampa existent
- Tot estarà realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent), les parts vistes estaran folrades amb xapa
d'acer g=0,3mm acabat acer natural pavonat

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

Dimensions totals
Altura 150cm + sòcol
Profunditat 50cm
Longitud "L" 145-250cm
Veure plànols del projecte
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Exposició permanent: “MAMMUTHUS - Fa 1 milió d’anys a la Canonja...”

Descripció

UC 03

Unitat Quantitat Preu unitari

LA DESCOBERTA _ Passadís

Total

0,00 €

UC 03.01 MÒDUL PARET

0,00 €

Paret
Subministrament i instal·lació de mòdul paret realitzat a diferents capes de tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)
superposades, dividit en parts
Fixat a paret existent mitjançant perfil d'acer
En el sòcol es col·locarà una reixeta lineal d'acer per a reconduir el retorn d'aire existent en aquest parament. Model
LUFT/9/100/45S (o equivalent)
Dimensions totals:
Alçada variable de 293cm a 253cm
Ample 1120cm i profunditat variable màxim 10cm

pa

1

0,00

0,00 €

ml

11,20

0,00

0,00 €

ml

11,20

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led encastat en tauler VIROC en tota la part superior de la gràfica, temperatura de
color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil per encastament i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Subministrament i instal·lació de perfil led encastat en tauler VIROC en tota la part inferior, temperatura de color 3000ºk
amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil per encastament i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de tauler VIROC ref. Grey g=8mm (o equivalent) impressió directa
Dimensions 70cm d'alt x 1120cm de llarg
UC 03.02 MÒDUL SOSTRE
Mòdul sostre
Subministrament i instal·lació de mòdul per a sostre format per:
- 6 Estructures realitzades amb tub d'acer 30x30x2mm sense acabat
- Revestiment de cadascuna de les estructures amb xapa d'acer de 1,5 mm acabat natural pavonat, fixada a estructura
- En 5 de les estructures al frontal de la xapa es realitzaran talls a làser (anys)
- 5 Plaques d'il·luminació LUMISHEET per retroil·luminar els anys troquelats en la xapa de 60x25cm
- En 5 de les estructures la cara que no té anys serà abatible amb frontissa especial i tancament
- En les cares que no tenen anys s'integraran totes les instal·lacions que ara mateix estan al sostre d'aquest espai
(reixetes d'impulsió, alarmes, llums d'emergència, il·luminació existent), també es encastrarán dos altaveus (comptats a
partida a part)
- Incloses les adaptacions dels elements existents en sostre a aquests mòduls

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

Dimensions totals:
Ample 1120cm i profunditat 120cm

Veure plànols del projecte

UC 03.03 MÒDUL GRÀFIQUES

0,00 €

Gràfica escala
Subministrament i instal·lació de gràfica al costat de escala formada per:
- Estructura realitzada amb tub rectangular d'acer de 80x40x1,5mm acabat natural pavonat, portarà imants encastats per
a fixació del revestiment exterior
-Revestiment de xapa d'acer de 1,5 mm acabat natural pavonat amb impressió directa, imantada a l'estructura
Inclosa fixació a forjat de planta 1 i a paviment de planta 0
Dimensions totals:
Alçada 712cm
Ample 100cm

pa

1

0,00

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

ml

1,60

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte
Gràfica paret
Subministrament i instal·lació de gràfica a paret realitzat a diferents capes de tauler VIROC ref. Grey i Black g=16mm (o
equivalent) superposades
El panell central que serà de Viroc negre inclou la gràfica mitjançant impressió directa, inclosa en aquesta partida
Inclosa fixació de tot el conjunt a paret existent
Dimensions totals:
Alçada 100cm
Ample 160cm i profunditat variable màxim 7cm
Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led encastat en tauler VIROC en tota la part superior de la gràfica a paret,
temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil per encastament i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
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Descripció

UC 04

Unitat Quantitat Preu unitari

HISTÒRIA D'UN GRAN DESCOBRIMENT _ Sala 01

Total

0,00 €

UC 04.01 MÒDUL INTRODUCCIÓ

0,00 €

Mòdul introducció
Subministrament i instal·lació de mòdul introducció realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent) i
estructura interna metàl·lica, conté 2 pantalles tàctils (comptades en partida a part). Aquestes pantalles estaran subjectes
amb suports VESA a l'estructura metàl·lica interna del mòdul. Davant de les pantalles es col·locarà un vidre laminat
especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir segons proves
Les pantalles seran accessibles per a manteniment
Dimensions totals:
Alçada 220cm
Ample 175cm i profunditat màxima 21cm

pa

1

0,00

0,00 €

ml

1,75

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led ocult en tauler VIROC temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat.
Inclòs perfil i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa
175x40cm
UC 04.02 CONTEXTUALITZACIÓ GEOLÒGICA
Mòdul per a contextualització geològica
Subministrament i instal·lació de mòdul per a contextualització geològica realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o
equivalent) i estructura interna metàl·lica, conté en cada cara una pantalla (comptades en partida a part). Aquestes
pantalles estaran subjectes amb suports VESA a l'estructura metàl·lica interna del mòdul. Davant de la pantalla es
col·locarà un vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral
tintat a definir segons proves
Les pantalles seran accessibles per a manteniment
Fixació de pantalles incloses en aquesta partida

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

Dimensions totals:
Alçada 220cm
Ample 175cm i profunditat 25
Veure plànols del projecte

UC 04.03 PARETS PERIMETRALS

0,00 €

Parets perimetrals
Subministrament i instal·lació de parets perimetrals compostes per:
- Estructura per donar forma a la paret realitzada amb costelles de tauler VIROC ref. Grey g=22mm (o equivalent)
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent)
- El la part central on es troben totes les pantalles com a revestiment es col·locarà un vidre laminat especial CRIDECOR
de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir segons proves. El vidre estarà fixat a
la part superior mitjançant un perfil de xapa plegada amb cargol avellanat i en la part inferior s'encaixarà a una "U"
metàl·lica
En totes aquelles zones on es troben pantalles seran accessibles, les pantalles horitzontals mitjançant accés inferior
frontal i les pantalles verticals traient el vidre davanter
Inclosos els suports de totes les pantalles. Les verticals portaran un braç plegable amb suport VESA i les horitzontals
suports VESA, tots dos fixats a estructura
Inclòs llinda sobre porta realitzat en tauler VIROC ref. Grey (o equivalent) amb dos nivells i trasllat de reixeta existent a
museografia

pa

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

ml

12

0,00

0,00 €

ml

12

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Incloses perforacions frontals i superiors en revestiment i conducte d'adaptació per a equip d'AC
Dimensions totals:
Alçada 320cm
Ample i profunditat variable segons nivells
Veure plànols del projecte

Vitrina amb compartiment per a gel de sílice
Subministrament i instal·lació de vitrina amb compartiment per a gel de sílice composta per:
- Urna de vidre realitzada amb vidre laminat transparent i antireflectant amb làmina de butiral 4+4
- Tapa frontal cargolada per a fixació d'urna de vidre
- Calaix frontal extraïble per a col·locació de gel de sílice
- Ranures dins de la vitrina per comunicació de l'interior de la vitrina amb el compartiment inferior on es troba el gel de
sílice
- Interior i calaix realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g = 19mm (o equivalent). Interior de la vitrina lacat blanc setinat
Dimensions urna:
Alçada 60cm
Ample 58cm i profunditat variable 23-28cm
Veure plànols del projecte

Suport per objecte
Partida alçada de suports per a tots els objectes que es van a col·locar a l'interior de la vitrina, pendent de determinar
segons l'objecte a exposar
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led encastat en tauler VIROC a tota la part superior de les parets perimetrals,
temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil per encastament i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa
Gràfica superior pantalles
Alçada 32cm
Cartel·la
58x10cm
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Descripció

UC 05

Unitat Quantitat Preu unitari

ENTORN I FAUNA _ Sala 02

Total

0,00 €

UC 05.01 MÒDUL INTRODUCCIÓ

0,00 €

Mòdul introducció
Subministrament i instal·lació de mòdul format per:
- Estructura interna d'acer
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent)
- Vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir
segons proves, colocat davant de pantalles. El vidre es corre lateralment per accés a la pantalla
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalles verticals
pa

1

0,00

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

ml

0,92

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Dimensions totals:
Alçada 220cm
Ample 92cm i profunditat màxima 35
Veure plànols del projecte
Subministrament i instal·lació de llinda format per:
- Estructura interna de tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)
- Revestiment en diversos nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent)
Dimensions:
203cm d'ample x 90cm d'alt i 35cm de profunditat màxima
Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led ocult en tauler VIROC temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat.
Inclòs perfil i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa
92x30cm
UC 05.02 PARETS PERIMETRALS

0,00 €

Extradossat
Subministrament i instal·lació d'extradossat realitzat amb Dm ignífug de 19mm fixat a perfils d'alumini
En el sòcol dreta es col·locarà una reixeta lineal d'acer per a reconduir el retorn d'aire existent en aquest parament. Model
LUFT/9/100/45S (o equivalent)
Portarà perforacions i fresat especial per encaix de mòduls i perforacions per altaveus, així com retorn i impulsió per a
equip de climatització
Dimensions totals:
Alçada variable 251cm / 320cm
26,41ml

pa

1

0,00

0,00 €

ut
ut
ut
ut
ut

1
1
1
1
1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

3

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

7

0,00

0,00 €

ml

7,00

0,00

0,00 €

ut

14

0,00

0,00 €

ut

11

0,00

0,00 €

ut

5

0,00

0,00 €

ut

5

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte

Gràfica
Subministrament i instal·lació de paper gràfic JET-TEX (o equivalent) imprès amb imatge de fons
298x252cm
541x252cm
646x351cm
666x351cm
446x252cm
Mòdul vitrina + pantalla
Subministrament i instal·lació de mòdul amb vitrina i pantalla format per:
- Dm ignífug de diferents gruixos segons s'especifica en els plànols
- Vitrina acabat interior perimetral lacat RAL 7022 setinat i acabat frontal amb paper gràfic JET-TEX (o equivalent) imprès
amb imatge de fons
- En el fons de la vitrina hi ha una mirall de 4mm per poder veure la part del darrere dels objectes exposats
- Vitrina amb vidre laminar transparent i antireflectant 4 + 4, extraïble per a col·locació d'objectes
- Marc per pantalla realitzat amb passamà calibrat g=1,5mm acabat lacat RAL 7022 setinat, fixat a a pantalla
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalles verticals que seran accessibles per manteniment
La caixa per a les pantalles portarà perforacions tant a la part superior com inferior perquè ventilin els equips
Fixació de tot el conjunt a l'extradossat mitjançant cargols avellanats
Veure plànols del projecte
Alçada 109
Ample 105 i profunditat màxima 27cm
Alçada 69
Ample 105 i profunditat màxima 27cm
Alçada 69
Ample 95 i profunditat màxima 13cm
Alçada 69
Ample 105 i profunditat màxima 17cm
Alçada 69
Ample 105 i profunditat màxima 13cm
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led per vitrines ocult en Dm temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat.
Inclòs perfil i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Suport per objecte
Partida alçada de suport per als objectes que es van a col·locar a l'interior de les vitrines, pendent de determinar segons
l'objecte a exposar
Got altaveu
Subministrament i instal·lació de got especial d'alumini repujat g=2mm fixat a Dm
Veure plànols del projecte
Fixació de reproducció
Subministrament i instal·lació de xapa d'acer inoxidable acabat sorrejat g=2,5mm amb impressió directa, per fixació de
reproducció
Penjada a Dm mitjançant perfils "Z"
Dimensions
1ut_45x30cm
1ut_34x20cm
2ut_37x20cm
1ut_20x20cm
Veure plànols del projecte
Reproducció de peça exposada en vitrina
Subministrament i instal·lació de reproducció de peça exposada en vitrina seguint les indicacions d'equip científic del
IPHES
Inclosa la fixació de la reproducció a la xapa d'acer
Veure plànols del projecte
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Descripció

UC 06

Unitat Quantitat Preu unitari

TECNOLOGIA _ Sala 03

0,00 €

UC 06.01 MÒDUL INTRODUCCIÓ
Mòdul introducció
Subministrament i instal·lació de mòdul format per:
- Estructura interna d'acer
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent)
- Vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir
segons proves, colocat davant de pantalles. El vidre es corre lateralment per accés a la pantalla
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalles verticals
Part del mòdul és una porta per a accés al pou que guarda la mateixa aparença que la resta del conjunt

Total

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

ml

2,24

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Dimensions totals:
Alçada 310cm
Ample 140cm+84cm (porta) i profunditat màxima 35
Veure plànols del projecte
Subministrament i instal·lació de llinda format per:
- Estructura interna de tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)
- Revestiment en 2 nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent)
Dimensions:
178cm d'ample x 90cm d'alt i 35cm de profunditat màxima
Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led ocult en tauler VIROC temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat.
Inclòs perfil i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa
224x40cm
UC 06.02 PARETS PERIMETRALS

0,00 €

Parets perimetrals
Subministrament i instal·lació de parets perimetrals compostes per:
- Estructura per donar forma a la paret realitzada amb costelles de tauler VIROC ref. Grey g=22mm (o equivalent)
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent)
- El la part central on es troben totes les pantalles com a revestiment es col·locarà un vidre laminat especial CRIDECOR
de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir segons proves. El vidre estarà fixat a
la part superior mitjançant un perfil de xapa plegada amb cargol avellanat i en la part inferior s'encaixarà a una "U"
metàl·lica
- Suport amb braç plegable i suport VESA fixats a estructura per pantalles verticals
- 9 vitrines de diferents mides amb vidre laminat transparent i antireflectant amb làmina butiral 4+4. A l'interior de les
vitrines hi haurà una base de metacrilat opal glacejat de 10mm de gruix amb rebaix especial per cartel·la
En totes aquelles zones on es troben pantalles seran accessibles traient el vidre davanter
Inclosos els suports de totes les pantalles

pa

1

0,00

0,00 €

ml

11

0,00

0,00 €

ut

18

0,00

0,00 €

ml

11

0,00

0,00 €

ut

5

0,00

0,00 €

ut
ut
ut
ut
ut
ut

3
1
2
1
1
1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

Dimensions totals:
Alçada 310cm
Ample i profunditat variable segons nivells
Veure plànols del projecte

Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led encastat en tauler VIROC a tota la part superior de les parets perimetrals,
temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil per encastament i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Subministrament i instal·lació de Focus NOZZLE DOWNLIGHT, potència 3,2w, CRI:90, flux:250, lent:12º, temperatura de
color 3000ºk amb regulació d'intensitat, o equivalent, pintat en RAL 7022 acabat setinat
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa
Gràfica superior pantalles
Alçada 40cm
Subministrament i instal·lació de metacrilat gruix 20 mm amb gràfica gravada en baix relleu
Amb perfil de LED a l'extrem per a il·luminació rasant temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat
Dimensions 185cm d'alt x 50cm d'ample
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa per cartel·les
48x15cm
33x15cm
68x15cm
58x15cm
88x15cm
112x15cm
Suport per objecte
Partida alçada de suports per a tots els objectes que es van a col·locar a l'interior de les vitrines, pendent de determinar
segons l'objecte a exposar
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

UC 06.03 MÒDUL CONSTRUCCIÓ D’UNA EINA LÍTICA
Pantalla projecció
Subministrament i instal·lació de bastidor de fusta realitzat amb llistons de 40x40mm, fixada tela blanca tensada especial
per projecció
Dimensions:
400cm d'ample x 226cm d'alt

Total
0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

6

0,00

0,00 €

ut

6

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte
Faristol
Subministrament i instal·lació de faristol format per:
- Estructura interna realitzada amb perfils metàl·lics acabat natural pavonat
- Frontal realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent), imantat a estructura metàl·lica per a poder accedir
a l'interior del mòdul
- Revestiment interior de xapa d'acer de 2 mm acabat natural pavonat
- Base de vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat
a definir segons proves.
Dimensions totals:
Alçada 90cm
Ample 150cm i profunditat 35cm
Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de anell de llum en base amb tira LED flexible, temperatura de color 3000ºk amb regulació
d'intensitat. Sincronitzat amb sensor capacitatiu
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
NOTA: S'ha contemplat un anell de llum de reserva, es preveuen 5
Reproducció d'eina lítica
Subministrament i instal·lació de reproducció d’eina lítica seguint les indicacions d'equip científic del IPHES
Inclòs el suport de la reproducció que estarà format per xapa d'acer inoxidable mat enganxada al vidre amb UVA i vareta
de 4mm soldada a placa base i enganxada a la reproducció mitjançant resina
Veure plànols del projecte
Gràfica
Subministrament i instal·lació de Duratrans adhesivat iimpressió directa, fixat a vidre per cara interior
150x35cm
Calaix inferior per equip d'aire condicionat
Subministrament i instal·lació de calaix format per:
- Estructura per donar forma al calaix realitzada amb costelles de tauler VIROC ref. Grey g=22mm (o equivalent)
- Revestiment en dos nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent)
- Reixetes d'impulsió i retorn adaptades a fan coil
Dimensions totals:
Alçada 60cm
Ample 527cm i profunditat 32cm
Veure plànols del projecte
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Exposició permanent: “MAMMUTHUS - Fa 1 milió d’anys a la Canonja...”

Descripció

UC 07

Unitat Quantitat Preu unitari

EVOLUCIÓ HUMANA _ Sala 04

Total

0,00 €

UC 07.01 MÒDUL HOMINITZACIÓ

0,00 €

Mòdul hominització
Subministrament i instal·lació de mòdul hominització realitzat amb tauler VIROC ref. Grey (o equivalent) de diferents
gruixos
La zona d'interacció portarà un vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de
polivinil butiral tintat a definir segons proves. El frontal es realitzarà amb xapa d'acer inoxidable, acabat setinat. El vidre
serà extraïble per a accés als sensors d'interacció
Dimensions totals:
Alçada 257cm
Ample 628cm i profunditat variable16,5-37cm

pa

1

0,00

0,00 €

ut

6

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de 2 punts de llum led, temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Sincronitzat
amb sensor capacitatiu
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex blanc de 5mm impressió directa
305x175cm
Subministrament i instal·lació de vinil impressió directa fixat a vidre per la cara impresa
23x106cm
UC 07.02 MÒDUL 3 ESPÈCIES
Mòdul 3 espècies
Subministrament i instal·lació de mòdul 3 espècies format per:
- Estructura interna metàl·lica a la qual es fixaran els suports per a les pantalles
- Tapa frontal realitzada amb tauler VIROC ref. Black g=22mm (o equivalent), extraïble mitjançant imants per a accés a
pantalla vertical
- 2 Suports VESA 200 per pantalla horitzontal i vertical
- Vidre frontal laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a
definir segons proves
- Xapa plegada superior i inferior per a fixació de vidre vertical
- Xapa soldada a l'estructura per a encaixar un mòdul amb el següent o com rematada lateral de mòdul

0,00 €

ut

3

0,00

0,00 €

Dimensions totals:
Alçada 257cm
Ample 80cm i profunditat 10+50cm
Veure plànols del projecte

UC 07.03 MÒDUL FABRICADORS D'EINES

0,00 €

Mòdul frabicadors d'eines
Subministrament i instal·lació de mòdul frabicadors d'eines format per:
- Estructura interna metàl·lica
- Laterals realitzats amb xapa d'acer acabat natural pavonat
- Frontals a diferent profunditat realitzats amb tauler VIROC ref. Black / Grey g=16mm (o equivalent), seran extraïbles
mitjançant imants per a accés intern al mòdul
- Suport VESA per a pantalla vertical
- Vidres laminats especials CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a
definir segons proves
- Xapa superior i inferior amb perfil en "U" soldat, d'acer acabat natural pavonat, per a fixació de vidre
En ambdós extrems es col·locarà una peça per a adaptació a la sala realitzada amb tauler VIROC ref. Black (o
equivalent)

ut

5

0,00

0,00 €

ut

5

0,00

0,00 €

Dimensions totals:
Alçada 185cm
Ample 43cm i profunditat 48cm
Veure plànols del projecte
Reproducció d'eina lítica
Subministrament i instal·lació de reproducció d’eina lítica seguint les indicacions d'equip científic del IPHES
Inclòs el suport de la reproducció que estarà format per xapa d'acer inoxidable mat enganxada al vidre amb UVA i vareta
de 4mm soldada a placa base i enganxada a la reproducció mitjançant resina
Veure plànols del projecte

UC 07.04 MÒDUL MORPHING

0,00 €

Mòdul morphing
Subministrament i instal·lació de mòdul morphin format per:
- Estructura principal d'acer, acabat natural pavonat
- Marc frontal d'acer, acabat natural pavonat, abatible mitjançant frontisses de pomel
- Vidre frontal laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a
definir segons proves
- Xapa superior i inferior fixada a marc per a fixació de vidre, acabat natural pavonat
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalla vertical
L'obertura de cada unitat és diferent

ut

2

0,00

0,00 €

Dimensions totals:
Alçada 255cm
Ample 87cm i profunditat 14cm
Veure plànols del projecte
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

UC 07.05 MÒDUL INTRODUCCIÓ

Total
0,00 €

Mòdul introducció
Subministrament i instal·lació de mòdul introducció format per:
- Estructura interna d'acer
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent)
- Vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir
segons proves, colocat davant de pantalla. El vidre es corre lateralment per accés a la pantalla
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalla vertical
pa

1

0,00

0,00 €

ml

0,92

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Dimensions totals:
Alçada 305cm
Ample 92cm i profunditat màxima 35cm
Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led ocult en tauler VIROC temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat.
Inclòs perfil i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa
92x40cm
UC 07.06 MÒDUL IMPORTÀNCIA BARRANC DE LA BOELLA

0,00 €

Mòdul importància Barranc de la Boella
Subministrament i instal·lació de mòdul importància Barranc de la Boella format per:
- Estructura interna i de pengi realitzada amb perfils d'acer acabat natural pavonat
- Sòcol realitzat amb tauler VIROC ref. Black g=16mm (o equivalent)
- Zona interactiva realitzada amb tauler fenòlic amb impressió directa g=12mm
- La darrera portarà forex imprès comptat en partida a part
Fixació de tot el conjunt a sostre i sòl

ut

3

0,00

0,00 €

ut

3

0,00

0,00 €

Dimensions totals:
Alçada 230cm
Ample 150cm i profunditat 10cm
Veure plànols del projecte
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex blanc de 8mm impressió directa
150x230cm
UC 07.07 SEIENT

0,00 €

Seient
Subministrament i instal·lació de seient amb separadors realitzat amb tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)
Dimensions totals:
Alçada 45+25cm
Ample 292cm i profunditat 35cm

ut

1

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte

UC 07.08 MÒDUL LA IMPORTÀNCIA DEL FOC

0,00 €

Mòdul la importància del foc
Subministrament i instal·lació de mòdul la importància del foc format per:
- Vidre amb un vinil especial de retroprojecció, fixat mitjançant perfils metàl·lics a sostre i sòl
- Caixa especial per a albergar projector amb mirall, realitzada amb tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)
Dimensions totals vidre:
Alçada 257cm
Ample 103cm
Dimensions de la caixa per determinar

ut

1

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte
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Descripció

UC 08

Unitat Quantitat Preu unitari

GRÀFIQUES EXTERIORS

0,00 €

UC 08.01 GRÀFICA GENERAL EDIFICI
Gràfica general edifici
Subministrament i instal·lació de gràfica general edifici format per:
- Silueta de Mamut de dimensions totals 320cm d'ample x 224cm d'alt realitzada amb xapa d'acer de 8mm acabat natural
pavonat amb tubs rodons d'acer de 20mmx1,5mm soldats a xapa amb casquet roscat M12 inserit en el seu extrem, com
separadors
- Defenses realitzades amb xapa d'alumini de 8mm acabat sorrejat amb tubs rodons d'alumini de 20mmx1,5mm soldats a
xapa d'alumini de 10 mm amb casquet roscat M12 inserit en el seu extrem, com separadors
- Lletres realitzades en xapa d'acer de 8mm acabat natural pavonat amb tubs rodons d'acer de 20mmx1,5mm soldats a
xapa amb casquet roscat M10 inserit en el seu extrem, com separadors
Inclosos els mitjans necessaris per a la seva col·locació

Total

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte

UC 08.02 GRÀFICA ENTRADA RECINTE
Gràfica entrada recinte
Subministrament i instal·lació de gràfica entrada recinte format per:
- Base de xapa d'acer de 3mm acabat natural pavonat 167,5cm de diàmetre
- Xapa d'acer corten de 8mm amb lletres i silueta encunyada de 180cm de diàmetre
- Defenses realitzades amb xapa d'alumini de 5mm acabat sorrejat
- Fixació xapa d'acer corten a xapa d'acer pavonat, amb tub separador d'Ø20 i cargol M10
- Fixació xapa d'alumini a xapa d'acer corten, amb tub separador d'Ø20 i cargol M5
- Fixació de tot el conjunt a tanca de nova construcció

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte

UC 08.03 GRÀFICA ENTRADA EDIFICI
Gràfica entrada edifici
Subministrament i instal·lació de gràfica entrada edifici format per:
- Fonamentació realitzada en formigó armat de 388x50cm i 60cm d'alt
- Silueta de Mamut realitzada amb xapa d'acer de 10mm acabat natural pavonat amb tubs rodons d'acer de
20mmx1,5mm soldats a xapa amb casquet roscat M12 inserit en el seu extrem, com separadors
- Xapa d'acer corten de 20mm amb lletres encunyades de 250x260cm
- Defenses realitzades amb xapa d'alumini de 10mm acabat sorrejat amb tubs rodons d'alumini de 20mmx1,5mm soldats
a xapa d'alumini de 10 mm amb casquet roscat M12 inserit en el seu extrem, com separadors
- Bloc massís de fusta hidròfuga per a fixació de perfil LED
- Xapa d'acer de 2mm acabat natural pavonat, de 250x30cm, per a fixació de perfil LED horitzontal
- Tub quadrat d'acer de 20x20x2mm, acabat natural pavonat, per ocultar cablejat d'il·luminació

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

ml

6,00

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led IP65, temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil i
difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament

UC 10

SALA D'ACTES

0,00 €

Pantalla elèctrica
Subministrament i instal·lació de pantalla Jumbo elè́ctrica de 226"(500x281cm)16:9 carenada (o equivalent)
Fixada a sostre de sala d'actes
ut

1

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte

UC 11

ARMARIETS EXTERIORS MOTXILLES
Armariets exteriors motxilles
Subministrament i instal·lació de armariets per motxilles formats per:
- 3 contenidors per motxilles de 180cm d'alt i de 74x74cm de base, realitzats en estructura i malla d'acer inoxidable mat,
amb 2 lleixes internes i sistema de tancament mitjançant cadenat
- Base per ubicació de contenidors amb estructura interna realitzada amb tubs d'acer quadrats de 80x80x2mm i
revestiment realitzat amb xapa d'acer de g=2 mm, tot acabat acer natural pavonat. La base porta 2 peus reguladors de
poliuretà de la casa Egaña R-90 (o equivalent) que s'adaptaran a la pendent existent i també anirà fixada a la paret en la
qual s'ubica

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

Dimensions base:
Alçada 98cm
Ample 239cm i profunditat 74cm
Veure plànols del projecte

UC 12

SENYALÈTICA
Placa senyalització
Subministrament i instal·lació de placa quadrada per senyalització formada per:
- Bastidor realitzat en llistó de fusta de 20x30mm pintat en negre, amb 4 imants de neodimi incrustats i fixat a parament
- Xapa de 20x20cm d'acer de g=3 mm amb impressió directa que s'imanta a bastidor. Rebaix especial per ajust amb
imant

0,00 €

ut

18

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte
Placa horaris
Subministrament i instal·lació de placa rodona per horaris formada per:
- Bastidor realitzat amb tub rectangular d'acer 30x20x2mm acabat natural pavonat, amb 4 imants de neodimi incrustats i
fixat a parament
- Xapa de 40cm de diàmetre d'acer de g=3 mm amb impressió directa que s'imanta a bastidor. Rebaix especial per ajust
amb imant
Veure plànols del projecte

UC 13

SENYALÈTICA PATRIMONI

0,00 €

Senyalètica patrimoni
Subministrament i instal·lació de senyalètica patrimoni format per:
- Xapa trapezoïdal d'acer de g=3 mm acabat natural pavonat amb impressió directa. Cants arrodonits
- Suport fixat a xapa trapezoïdal impresa realizat amb xapa plegada d’acer g=3mm, acabat natural pavonat
- Suport fixat a paret realizat amb xapa plegada d’acer g=3mm. Acabat natural pavonat
Dimensións totals
Alçada 100cm
Ample 50cm

ut

1

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

PRODUCCIONS AUDIOVISUALS
La descripció de cada producció AV està desenvolupada en el TOM 2

0,00 €

PAISATGE IMMERSIU
AV_0.1

Morphing d'evolució geogràfica
Audio ambient

0,00 €
ut
ut

1
1

0,00
0,00

SALA D'ACTES

AV_0.2

Vídeo d'introducció
Traducció a dos idiomes (català i anglès)
Correcció d'estil del castellà, àudio en català tot i que es recomana fer el vídeo sense locució

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

0,00 €

HISTÒRIA D'UN GRAN DESCOBRIMENT _ Sala 01
IA_1.1-1
IA_1.1-2

AV_1.1

AV_1.2

Text d'àmbit, mapes i imatges
Programació en 8 idiomes
Audiovisual contextualització geogràfica
Traducció a 2 idiomes (català i anglès)
Correcció d'estil del castellà
Es recomana evitar text i locució
Audiovisual contextualització geològica
Traducció a 2 idiomes (català i anglès)
Correcció d'estil del castellà
Es recomana evitar text i locució

0,00 €
0,00 €
0,00 €

LA DESCOBERTA _ Passadís
Audio ambient

Total

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

IA_1.2

Primeres publicacions
Programació en 8 idiomes

ut

1

0,00

0,00 €

IA_1.3-1

Investigació arqueològica (excavació) - Text
Programació en 8 idiomes

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

IA_1.3-2

IA_1.4-1

IA_1.4-2

IA_1.5-1

IA_1.5-2

IA_1.6

Investigació arqueològica (excavació) - Interactiu
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Investigació arqueològica (laboratoris) - Text
Programació en 8 idiomes
Investigació arqueològica (laboratori) - Interactiu
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Interactiu IPHES - Text
Programació en 8 idiomes
Interactiu IPHES
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Publicacions digitals
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes

ENTORN I FAUNA _ Sala 02

IA_2.1

IA_2.2

Text d'àmbit
Programació en 8 idiomes
Interactius / Cartel·les animals
Programació en 8 idiomes
Inclou il·lustracions animades (animal i esquelet)
Audio animals

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

14

0,00

0,00 €

ut

11

0,00

0,00 €

TECNOLOGIA _ Sala 03

IA_3.1-1

IA_3.1-2

Text d'àmbit
Programació en 8 idiomes
Mapa
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes

Pantalles vitrines - Fabricació d'eines
Traducció a 2 idiomes (català i anglès)
AV_3.2-10 Correcció d'estil del castellà
Sense àudio

IA_3.10

AV_3.11

Pantalles vitrines - Fabricació d'eines
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Audiovisual - Construcció d’una eina lítica
Traducció a 2 idiomes (català i anglès)
Correcció d'estil del castellà
Amb àudio

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

9

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

6

0,00

0,00 €

NOTA: S'ha contemplat un AV de reserva, es preveuen 5
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

EVOLUCIÓ HUMANA _ Sala 04

IA_4.1

Text d'àmbit
Programació en 8 idiomes

Morphing evolutiu
AV_4.1-1
Fotos realitzades a models existents + muntatge de vídeo
AV_4.1-2
IA_4.2-1

IA_4.2-2

IA_4.2-3

IA_4.3-1
IA_4.3-2
IA_4.3-3

Magic Wall importància Barranc de la Boella
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Magic Wall importància Barranc de la Boella
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Magic Wall importància Barranc de la Boella
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Interactiu 3 espècies
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Correcció d'estil del castellà
Inclou 12 il·lustracions de diferents parts dels Homininos

Interactiu 3 espècies
AV_4.3-1
Animació d'il·lustracions existents
AV_4.3-2
Encara que en el guió de continguts especifiqui que hi ha text, l'AV ha de ser narrat visualment evitant textos i locucions
AV_4.3-3
IA_4.4-1
IA_4.4-2

Magic Wall Hominització / Cladogram - Mapa

Interactiu Frabicadors d'eines
Traducció a 7 idiomes
IA_4.5-1-5 Programació en 8 idiomes
Inclou il·lustració de hominino i d'eina
AV_4.4

Audiovisual Importancia del foc

Total
0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

3

0,00

0,00 €

ut

3

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

5

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

Total

EQUIPAMENT AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA

0,00 €

PAISATGE IMMERSIU

0,00 €

Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia HD
Marca BrightSign
Model HD224
(o equivalent)

ut

1

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Audio
Subministrament d'altaveu actiu
Marca Apart
Model SDQ5PIR
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altres
Subministrament d'adaptador Ethernet - RS232
Marca Apart
Model NETKIT-RS
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

RECEPCIÓ, BOTIGA I ARMARIETS
Pantalles
Subministrament de pantalla de 55"
Marca NEC
Model MultiSync V554Q-MPi3
(o equivalent)

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 19"
Marca DELL
Model P1917S
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia 4K
Marca BrightSign
Model XD234
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
CPU
Subministrament de CPU Intel
Marca Intel
Model NUC
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altres
Subministrament d'impressora de tiquets
Marca EPSON
Model TM-L90LF
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

SALA D'ACTES
Projectors
Subministrament de projector
Marca EPSON
Model EB-L615U
(o equivalent)

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia HD
Marca BrightSign
Model HD224
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Audio
Subministrament d'altaveu actiu
Marca Apart
Model SDQ5PIR
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altres
Subministrament d'adaptador Ethernet - RS232
Marca Apart
Model NETKIT-RS
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

LA DESCOBERTA _ Passadís
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia HD
Marca BrightSign
Model HD224
(o equivalent)

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
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Descripció
Audio
Subministrament de mini amplificador d'àudio
Marca KanexPro
Model AP2DBL
(o equivalent)

Unitat Quantitat Preu unitari

Total

ut

1

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament d'altaveu
Marca Apart
Model CM608-BL
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altres
Subministrament d'adaptador Ethernet - RS232
Marca Apart
Model NETKIT-RS
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

HISTÒRIA D'UN GRAN DESCOBRIMENT _ Sala 01
Pantalles
Subministrament de pantalla de 55"
Marca NEC
Model MultiSync V554Q-MPi3
(o equivalent)

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

8

0,00

0,00 €

ut

8

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

12

0,00

0,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 32"
Marca NEC
Model NEC v323-3
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de film tàctil 32"
Marca Displax
Model Dual touch 32"
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 40" tàctil
Marca NEC
Model V404-T
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 40"
Marca NEC
Model P404
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia 4K
Marca BrightSign
Model XD234
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
CPU
Subministrament de CPU Intel
Marca Intel
Model NUC
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

ENTORN I FAUNA _ Sala 02
Pantalles
Subministrament de pantalla de 32"
Marca NEC
Model NEC v323-3
(o equivalent)

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

14

0,00

0,00 €

ut

11

0,00

0,00 €

ut

15

0,00

0,00 €

ut

11

0,00

0,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de film tàctil 32"
Marca Displax
Model Dual touch 32"
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 22" multitouch
Marca Viewsonic
Model TD2220
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia HD
Marca BrightSign
Model HD224
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
CPU
Subministrament de CPU Intel
Marca Intel
Model NUC
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Audio
Subministrament d'altaveu personal + suport
Marca Molitor
Model USO-Handset
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

TECNOLOGIA _ Sala 03
Projectors
Subministrament de projector
Marca EPSON
Model EB-L615U
(o equivalent)

Total
0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

5

0,00

0,00 €

ut

5

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

6

0,00

0,00 €

ut

6

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

12

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

6

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Pantalles
Subministrament de pantalla de 27"
Marca NEC
Model MultiSync EA271F
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de film tàctil 27"
Marca Touch Window
Model PPMT-IR-027GR
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 27"
Marca Viewsonic
Model Mini IFP2710
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 24"
Marca NEC
Model MultiSync EA245WMi-2
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de film tàctil 24"
Marca Displax
Model SKIN DUALTOUCH 24"
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia HD
Marca BrightSign
Model HD224
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
CPU
Subministrament de CPU Intel
Marca Intel
Model NUC
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Audio
Subministrament d'altaveu actiu
Marca Apart
Model SDQ5PIR
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Sensors
Subministrament de sensor capacitiu USB
Marca Adafruit
Model Arduino + CP1118
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
NOTA: S'ha contemplat un sensor de reserva, es preveuen 5
Altres
Subministrament d'adaptador Ethernet - RS232
Marca Apart
Model NETKIT-RS
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

EVOLUCIÓ HUMANA _ Sala 04
Projectors
Subministrament de projector
Marca EPSON
Model PowerLite 700U
(o equivalent)

0,00 €

ut

4

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

3

0,00

0,00 €

ut

3

0,00

0,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de projector
Marca EPSON
Model EB-L615U
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Pantalles
Subministrament de pantalla de 49"
Marca NEC
Model UN492S
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 32" multitouch
Marca SAMSUNG
Model PM32F-BC
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
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Descripció
Subministrament de pantalla de 32"
Marca NEC
Model NEC v323-3
(o equivalent)

Unitat Quantitat Preu unitari

Total

ut

3

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

5

0,00

0,00 €

ut

5

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

18

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

7

0,00

0,00 €

ut

121

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de film tàctil 32"
Marca Displax
Model Dual touch 32"
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 27"
Marca NEC
Model MultiSync EA271F
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de film tàctil 27"
Marca Touch Window
Model PPMT-IR-027GR
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia HD
Marca BrightSign
Model HD224
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
CPU
Subministrament de CPU Intel
Marca Intel
Model NUC
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Audio
Subministrament d'altaveu actiu
Marca Apart
Model SDQ5PIR
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament d'altaveu direccional
Marca Ultrasonic
Model ACOUSPADE
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Sensors
Subministrament de sensor capacitiu USB
Marca Adafruit
Model Arduino + CP1118
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de sensor de presència
Marca Maxbotic
Model MB1414
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altres
Subministrament d'adaptador Ethernet - RS232
Marca Apart
Model NETKIT-RS
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

ALTRES
Control
Subministrament d'unitat de control
Marca Crestron
Model CP3
(o equivalent)

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

3

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de switch 48P 1U
Marca D-link
Model DGS-1210-48
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de rack
Marca RackMatic
Model Rack 19" 22U
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altres
Subministrament de SAI
Marca APC
Model SRT8KRMXLI
(o equivalent)
Subministrament de 3 bateries per SAI
Marca APC
Model SRT192RMBP2
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
instal·lació equipament AV
Instal·lació de tot l'equipament audiovisual descrit anteriorment i posada en marxa
Inclòs tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Inclosos suports per projectors
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

IL·LUMINACIÓ
Il·luminació gràfica general edifici
Subministrament de focus per a il·luminació de gràfica general de l'edifici
Kona projector ERCO ref. 35434 (o equivalent)
LED 24w 2520lm 3000k blanc càlid
Inclòs suport de focus, pendent de determinar ubicació i tipus de suport
Regulable en intensitat
Color focus per decidir (blanc o negre)

Total

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

19

0,00

0,00 €

ut

31

0,00

0,00 €

ut

7

0,00

0,00 €

Raïl electrificat
Subministrament de raïl electrificat blanc ERCO (o equivalent)
Incloses totes les connexions, acoblaments i rematades finals

ml

58

0,00

0,00 €

instal·lació il·luminació
Instal·lació de tots els elements d'il·luminació descrits en aquest capítol
Inclòs tot el material necessari per al seu correcte funcionament

pa

1

0,00

0,00 €

Il·luminació gràfica entrada recinte
Subministrament de focus per gràfica entrada recinte
Kona XS projector ERCO ref. 34834 (o equivalent)
LED 6w 630lm 3000k blanc càlid
Color focus per decidir (blanc o negre)
Il·luminació amb projector d'enfocament
Subministrament de focus per paisatge immersiu i recepció
Pollux projector d'enfocament amb transadapter ERCO ref. 28348 (o equivalent)
LED 10w 840lm 3000k blanc càlid
Regulable cada focus en intensitat i l'angle d'obertura
Color focus blanc
Il·luminació amb banyador de paret
Subministrament de focus per sala 2
Pollux banyador de paret amb lent amb transadapter ERCO ref. 42534 (o equivalent)
LED 10w 840lm 3000k blanc càlid
Regulable cada focus en intensitat
Color focus negre
Il·luminació encastada en sostre
Subministrament de focus per sala 4 en planta primera
Lluminària encastada en sostre NOZZLE 70 Downlight de SAKMA 8W, 3000K, òptica 7,6º (o equivalent)
Color focus negre
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Descripció

UC 09

Unitat Quantitat Preu unitari

MÒDULS EXTERIORS _ Jardí

0,00 €

UC 09.01 PASSAREL·LA DESCOBERTA
Passarel·la descoberta
Subministrament i instal·lació de passarel·la formada per:
- Solera armada de 15 cm col·locada sobre grava i làmina geotèxtil
- Llistons de fusta tropical
- Tarima de fusta de Teka de 13,5cm d'ample

Total

0,00 €

m2

141,00

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte

UC 09.02 PASSAREL·LA CENTRAL SEMICOBERTA
Passarel·la central semicoberta h=387cm
Subministrament i instal·lació de pèrgola formada per:
- Solera armada de 15 cm col·locada sobre grava i làmina geotèxtil
- Sabates de formigó armat en cada pilar
- Llistons de fusta tropical
- Tarima de fusta de Teca de 13,5cm d'ample
- Esperes d'acer galvanitzat per a fixació de pilar a solera
- Pilars de fusta de Teca
- Arriostrament dels pilars amb xapa d'acer galvanitzat tant horitzontal com triangulacions
- Brise-soleil amb estructura de fusta de Teca i llistons de fusta d'Iroko
- Balisa en cada pilar amb lluminària DAISALUX ref. Alzir RC

0,00 €

m2

43,00

0,00

0,00 €

Altura total pèrgola des de paviment acabat 387cm
Veure plànols del projecte

UC 09.03 ESPAI TALLER
Pèrgola h=312cm
Subministrament i instal·lació de pèrgola formada per:
- Solera armada de 15 cm col·locada sobre grava i làmina geotèxtil
- Sabates de formigó armat en cada pilar
- Llistons de fusta tropical
- Tarima de fusta de Teca de 13,5cm d'ample
- Esperes d'acer galvanitzat per a fixació de pilar a solera
- Pilars de fusta de Teca
- Arriostrament dels pilars amb xapa d'acer galvanitzat tant horitzontal com triangulacions
- Brise-soleil amb estructura de fusta de Teca i llistons de fusta d'Iroko
- Balisa en cada pilar amb lluminària DAISALUX ref. Alzir RC

0,00 €

m2

68,00

0,00

0,00 €

ut

8

0,00

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

2

0,00

0,00 €

ml

3,80

0,00

0,00 €

Altura total pèrgola des de paviment acabat 312cm
Veure plànols del projecte
Il·luminació pèrgola
Subministrament i instal·lació de focus per pèrgola
Kona XS projector ERCO ref. 34834 (o equivalent)
LED 6w 630lm 3000k blanc càlid
Color focus negre
Inclou la instal·lació de les lluminàries a la pèrgola i la connexió a punt de corrent exterior destinat per a aquest ús
Inclòs tot el material i cablejat necessari per al seu correcte funcionament
Armari exterior
Subministrament i instal·lació d'armari exterior realitzat amb fusta hidròfuga revestida amb melamina color gris fosc
setinat RAL per definir
L'armari està dividit en diferents mòduls connectats entre si, cadascun d'ells amb lleixes interiors
Les portes dels armaris són abatible amb frontisses colzades MENGUAL/ SALICE sèrie 200 Ø35mm ap.165º / 3 unitats
en cada porta (o equivalent)
Dimensions totals
Altura 240cm
Base 535x73cm
Veure plànols del projecte
Gràfica
Subministrament i instal·lació de gràfica per a taller lític realitzada amb forex de 5mm, impressió directa, col·locat sobre
darrere d'armaris, modulada segons armaris
Dimensions totals
535x240cm
Veure plànols del projecte
Faristol
Subministrament i instal·lació de faristol realitzat amb fusta hidròfuga revestida amb melamina color gris fosc setinat RAL
per definir, i vidre laminat transparent i antireflectant 4+4
Ancorat a tarima exterior
Dimensions totals
Altura 105,5cm
Base 190x51cm
Veure plànols del projecte
Il·luminació faristol
Subministrament i instal·lació de perfil led IP65, temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil i
difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

Total

ADEQUACIÓ ESPAIS

0,00 €

PAVIMENT PER A CAIXES DE LLUM

0,00 €

Paviment per a caixes de llum
Subministrament i instal·lació de paviment per a caixes de llum realitzat amb xapa d'acer natural pavonada g=8mm amb
peus anivelladors
Mesures finals d'aquestes xapes a verificar en obra

pa

1

0,00

0,00 €

Veure plànols del projecte

ENVÀ EN ACCÉS A BANYS

0,00 €

Envà en accés a banys
Envà realitzat en placa de guix laminat pintat (mateix acabat que la resta de paraments de l'espai)
Tenir en compte que en ell es fixarà una pantalla de 55"

m2

5,31

0,00

REVESTIMENT PARETS

0,00 €

0,00 €

Pintat tipus VIROC
Pintat tipus VIROC en Passadís zona BIE
100cm dámple x 258cm d'alt

m2

2,58

0,00

FILTRES PER A FINESTRES

0,00 €
0,00 €

Filtre solar
Subministrament i instal·lació de filtre solar per a finestres situades en el distribuïdor de la planta primera
Per determinar el grau de filtrat de la llum
Vinil opac per a finestres
Subministrament i instal·lació de vinil per a totes aquelles finestres en les que se li ha col·locat museografia davant
Per determinar acabat

m2

16,80

0,00

0,00 €

m2

9,50

0,00

0,00 €

IL·LUMINACIÓ

0,00 €

Il·luminació museogràfica general planta primera
Subministrament i instalacion de lluminària encastada en sostre SKIM Downlight oval flood de ERCO amb regulació
d'intensitat. Ref. 80358 (o equivalent)
LED 8W 840lm 3000K blanc cálido
Color lluminària blanc
Il·luminació manteniment planta primera
Subministrament i instalacion de lluminària encastada en sostre SKIM Downlight de ERCO Ref. 80258 (o equivalent)
LED 13W 1640lm 4000K blanc neutro
Color lluminària passadís blanc
Color lluminària sala negre

ut

2,00

0,00

0,00 €

ut

6,00

0,00

0,00 €

MEGAFONIA

0,00 €

Micròfon megafonia
Subministrament de micròfon megafonia
Marca Apart
Model MDS.DEL
(o equivalent)

ut

1

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

ut

9

0,00

0,00 €

ut

1

0,00

0,00 €

pa

1

0,00

0,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Mòdul amplificació
Subministrament de mòdul amplificació
Marca Apart
Model MA240
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altaveu interior
Subministrament d'altaveu interior
Marca Apart
Model CM20T
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altaveu exterior
Subministrament d'altaveu exterior
Marca Apart
Model MPH31-G
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
instal·lació megafonia
Instal·lació de tot l'equipament de megafonia descrit anteriorment i posada en marxa
Inclòs tot el material necessari per al seu correcte funcionament

VIGILÀNCIA

0,00 €

Arcs de control de sortida
Subministrament i instal·lació d'arcs de control de sortida
Marca Century
Model CA-36 Venus classic
(o equivalent)

ut

2

0,00

0,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

INSTAL·LACIONS

0,00 €

Preses de corrent i dades
Subministrament i instal·lació de totes les preses de corrent i dades necessàries per a l'equipament audiovisual així com
per a il·luminació d'elements museogràfics
Inclòs tot el material necessari per al seu correcte funcionament

pa

1,00

TOTAL PEM
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
TOTAL SENSE IVA _ PEC
IVA (21%)
TOTAL PRESSUPOST

0,00

0,00 €

-

€
€
€
€
€
€
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Descripció

UC 01

Unitat Quantitat Preu unitari

PAISATGE IMMERSIU

Total

59.398,40 €

UC 01.01 CAIXES DE LLUM

18.986,00 €

Subministrament i instal·lació de caixes de llum formades per:
- Marc d'alumini perimetral 10cm de profunditat
- Sistema intern de LED IP65
- Tela impresa especial que es pot rentar
- Posterior de xapa d'alumini de 2,5 mm pintada en color a definir
- Les caixes estaran fixades a diferents altures mitjançant tubs rectangulars, xapes i xapes amb cartel·les, d'acer acabat
natural pavonat, segons s'especifica en els plans

37

Veure plànols del projecte
Caixes de diferents dimensions que es detallen a continuació
C1
C2-3-5-89-10-1314-16-1819-27-29
C4-12-17
C6
C7
C11
C15
C20-22
C21
C23
C24
C25
C26
C28
C30
C31
C32
C33-36
C34
C35
C37

182,3x163,9cm
182,3x182,3cm

134,9x134,9cm
182,3x140cm
123,9x123,9cm
182,3x205,1cm
136,3x136,3cm
153,2x182,3cm
170x182,3cm
107,9x211,5cm
167,4x200,8cm
134,9x200cm
123,9x182,5cm
180x181,8cm
130x219,7cm
180x176,9cm
110x181,8cm
180x182,3cm
134,9x110,2cm
130x130cm
360x85cm

ut

1

551,00

551,00 €

ut

13

551,00

7.163,00 €

ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut
ut

3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

310,00
551,00
310,00
551,00
310,00
551,00
551,00
551,00
551,00
551,00
551,00
551,00
551,00
551,00
551,00
551,00
310,00
551,00
596,00

930,00 €
551,00 €
310,00 €
551,00 €
310,00 €
1.102,00 €
551,00 €
551,00 €
551,00 €
551,00 €
551,00 €
551,00 €
551,00 €
551,00 €
551,00 €
1.102,00 €
310,00 €
551,00 €
596,00 €

UC 01.02 VITRINES
Vitrina amb defenses de mamut
Subministrament i instal·lació de vitrina per a defenses de mamut formada per:
- Base amb calaix extraïble amb rodes de niló amb estructura metàl·lica i revestiment de tauler VIROC ref. Grey (o
equivalent)
- Suport per a defenses
- Grava per a amagar el suport per a les defenses
- Perfil “L” fixat a sòl com a guia per a les rodes
- Vidres laminats transparents i antireflex 5+5. Els vidres laterals fixos seran encolats amb sistema UV
- Corona per a vidres realitzada amb perfils d'acer acabat natural pavonat. En la zona de contacte dels vidres amb els
perfils es col·locarà una protecció de neoprè o similar. La corona portarà un perfil desmuntable per a permetre que el
calaix inferior s'extregui

3.747,40 €

ut

1

2.850,00

2.850,00 €

ut

1

850,00

850,00 €

ut
ut

1
1

32,40
15,00

32,40 €
15,00 €

Dimensions generals:
Alt total 161cm
Alt base Dm 51cm
Base 200x260cm
Veure plànols del projecte
Vitrina amb fèmur de mamut
Subministrament i instal·lació de vitrina per a fèmur de mamut formada per:
- Base de tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)
- Vidres laminats transparents i antireflex 5+5. Un dels vidres es corre per poder col·locar la peça
- Corona per a vidres realitzada amb perfils d'acer acabat natural pavonat. En la zona de contacte dels vidres amb els
perfils es col·locarà una protecció de neoprè o en el cas que el vidre corri niló
- Suport per a fèmur
Dimensions generals:
Alt total 177cm
Alt base Dm 23cm
Base 69x69cm
Veure plànols del projecte
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa per cartel·les
Defenses 200x15cm
Fèmur 69x15cm
UC 01.03 ESCENOGRAFIA
Plataforma de terra
Subministrament i instal·lació de plataforma de terra formada per:
- Perímetre realitzat amb tub rectangular d'acer 80x30x2mm que porta soldat una “L” 30x30x2mm per la cara interior per
a fixar el tub rectangular al paviment existent , acabat acer natural pavonat
- 1cm de terra arenosa
- 7cm de material de farcit

36.665,00 €

pa

1

1.895,00

1.895,00 €

pa

1

34.450,00

34.450,00 €

ut

4

80,00

320,00 €

Dimensions irregulars veure plànols del projecte
Reproducció científica d’escena de hominins
Subministrament i instal·lació de reproducció científica de petit grup de hominins, una dona amb un nen a les espatlles i
una adolescent, seguint les indicacions d'equip científic del IPHES
Especificacions:
- Mida real
- Rèplica en silicona amb pèl punxat i ulls de vidre
- Model de silicona, motlle de silicona i rèplica de silicona. Estructura interna de resina de polièster i acer.
- Fixació pels peus a base
Veure plànols del projecte
Reproducció d’indústria lítica
Subministrament i instal·lació de reproducció d’indústria lítica seguint les indicacions d'equip científic del IPHES
Incloses les fixacions de les reproduccions a terra
Veure plànols del projecte
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Descripció

UC 02

Unitat Quantitat Preu unitari

RECEPCIÓ, BOTIGA I ARMARIETS

UC 02.01 MÒDUL PARET D'ENTRADA
Mòdul Pantalla
Subministrament i instal·lació de mòdul per a pantalla format per:
- Estructura fixa formada per tubs d'acer acabat natural pavonat.
- Revestiment frontal de vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de
polivinil butiral tintat a definir segons proves
- Revestiment lateral realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent) folrat amb xapa d'acer g=0,3mm acabat
acer natural pavonat
- Estructura interna mòbil formada per tubs d'acer acabat natural pavonat i rodes de goma que fan que tot el conjunt es
desplaci. Pantalla fixada a estructura d'acer. Fixació inclosa en aquesta partida
Uns dels laterals és practicable per a poder accedir a la pantalla
Tot el conjunt es fixarà mitjançant 3 xapes d'acer soldades a l'estructura principal i caragolades a paviment existent

Total

20.928,00 €
4.830,00 €

pa

1

2.898,00

2.898,00 €

pa

1

1.932,00

1.932,00 €

Dimensions totals
Altura 290cm
Base 212x25cm+34cm de xapa d'ancoratge
Veure plànols del projecte
Mòdul Taquilles
Subministrament i instal·lació de mòdul per a taquilles format per:
- 3 mòduls amb diferents tipus de taquilles com s'indica en els plànols
- Els diferents mòduls estaran connectats entre si mitjançant peces mecàniques d'unió
- Totes les portes o calaixos portaran pany amb moneda i clau, OJMAR, REF. 34.2331.6
- A la part inferior els compartiments seran amb rodes per col·locar motxilles. Rodes model: MENGUAL REF. 08.2359, 1
pletina (o equivalent)
- Frontisses colzades MENGUAL/ SALICE sèrie 200 Ø35mm ap.165º / 2 unitats en cada porta (o equivalent)
- Tot estarà realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent), les parts vistes estaran folrades amb xapa
d'acer g=0,3mm acabat acer natural pavonat
Dimensions totals
Altura 290cm
Base 212x40cm
Veure plànols del projecte

UC 02.02 MÒDULS ILLES

3.930,00 €

Mòduls illes
Subministrament i instal·lació de mòduls baixos per a recepció realitzats amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o
equivalent) amb diferents compartiments per a exposició d'objectes
Veure plànols del projecte
Amb mòdul superior
Altura 124cm
Base 70x70cm
Altura 100cm
Base 70x70cm

ut

3

820,00

2.460,00 €

ut

2

735,00

1.470,00 €

UC 02.03 MÒDUL GRAN PARET
Mòdul porta
Subministrament i instal·lació de mòdul per a porta format per:
- Base realitzada amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent)
- Estructura per subjectar tota la gràfica realitzada amb perfils metàl·lics acabat natural pavonat
- Logo realitzat amb xapa d'acer corten i xapa d'alumini segons s'indica en els plànols, amb separadors per cargolar les
plaques
- La resta de la gràfica serà xapa d'acer acabat natural pavonat
En el cas de les lletres estaran encunyades i en el cas de la costa es realitzarà el contorn en la xapa
- El text que no és encunyat es realitzarà amb vinil de tall adhesiu

5.893,00 €

pa

1

3.750,00

3.750,00 €

pa

1

2.143,00

2.143,00 €

Dimensions totals:
Alçada 293cm
Ample 676cm i profunditat variable de 54cm a 6cm
Veure plànols del projecte
Mòdul armari
Subministrament i instal·lació de mòdul armari realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent) amb diferents
compartiments per a exposició d'objectes i abatible per a accés a quadres
Dimensions totals:
Alçada 293cm
Ample 233cm i profunditat variable de 60cm a 44cm
Veure plànols del projecte
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

UC 02.04 MÒDUL TAULELL I ARMARI
Taulell
Subministrament i instal·lació de taulell realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent), amb passacables,
safata per a cables i base múltiple per 6 endolls amb interruptor d'encesa i apagat. Amb dues altures
Dimensions generals alçada 80-110cm, ample 244cm i 70cm de profunditat
Calaixera amb 4 calaixos de 74cm d'alt, 35cm d'ample i 62cm de profunditat, realitzada amb tauler VIROC ref. Grey
g=19mm (o equivalent)

Total
4.430,00 €

pa

1

1.265,00

1.265,00 €

ut

2

650,00

1.300,00 €

pa

1

1.865,00

1.865,00 €

Veure plànols del projecte
Cadir per taulell
Subministrament de cadira per taulell Flex Executive d'Andreu World, ref. SO1859 (o equivalent)
Material seient ref. Costa Rica 4236 Cat.L1
Estructura d'alumini polit
Armari
Subministrament i instal·lació d'armari per taulell realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent) amb
diferents compartiments per a emmagatzematge de material
Al frontal es col·locarà el logotip del museu de 94cm de diàmetre encunyat realitzat amb xapa d'acer acabat natural
pavonat, les defenses del mamut seran realitzades amb xapa d'alumini acabat sorrejat
Les portes superiors de l'armari seran corredisses i les inferiors abatibles amb frontisses colzades MENGUAL/ SALICE
sèrie 200 Ø35mm ap.165º / 3 unitats en cada porta (o equivalent)
Les portes abatibles s'obriran mitjançant un sistema de tancament ocult de expulsador amb imant
Dimensions totals:
Alçada 257cm
Ample 191cm i profunditat variable de 63cm a 35cm
Veure plànols del projecte

UC 02.05 MÒDUL ARMARIETS CARRETS DE NENS
Mòdul armariets carrets de nens
Subministrament i instal·lació de mòdul per carrets de nens format per:
- 7 mòduls disposats en "L" amb 2 amples diferents però amb la mateixa altura i profunditat com s'indica en els plànols
- Els diferents mòduls estaran connectats entre si mitjançant peces mecàniques d'unió
- Totes les portes portaran pany amb moneda i clau, OJMAR, REF. 34.2331.6
- Frontisses colzades MENGUAL/ SALICE sèrie 200 Ø35mm ap.165º / 3 unitats en cada porta (o equivalent)
- Inclòs sòcol per adaptar-se a la rampa existent
- Tot estarà realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent), les parts vistes estaran folrades amb xapa
d'acer g=0,3mm acabat acer natural pavonat

1.845,00 €

pa

1

1.845,00

1.845,00 €

Dimensions totals
Altura 150cm + sòcol
Profunditat 50cm
Longitud "L" 145-250cm
Veure plànols del projecte
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Descripció

UC 03

Unitat Quantitat Preu unitari

LA DESCOBERTA _ Passadís

Total

12.901,20 €

UC 03.01 MÒDUL PARET

5.474,52 €

Paret
Subministrament i instal·lació de mòdul paret realitzat a diferents capes de tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)
superposades, dividit en parts
Fixat a paret existent mitjançant perfil d'acer
En el sòcol es col·locarà una reixeta lineal d'acer per a reconduir el retorn d'aire existent en aquest parament. Model
LUFT/9/100/45S (o equivalent)
Dimensions totals:
Alçada variable de 293cm a 253cm
Ample 1120cm i profunditat variable màxim 10cm

pa

1

3.855,00

3.855,00 €

ml

11,20

19,80

221,76 €

ml

11,20

19,80

221,76 €

ut

1

1.176,00

1.176,00 €

Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led encastat en tauler VIROC en tota la part superior de la gràfica, temperatura de
color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil per encastament i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Subministrament i instal·lació de perfil led encastat en tauler VIROC en tota la part inferior, temperatura de color 3000ºk
amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil per encastament i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de tauler VIROC ref. Grey g=8mm (o equivalent) impressió directa
Dimensions 70cm d'alt x 1120cm de llarg
UC 03.02 MÒDUL SOSTRE
Mòdul sostre
Subministrament i instal·lació de mòdul per a sostre format per:
- 6 Estructures realitzades amb tub d'acer 30x30x2mm sense acabat
- Revestiment de cadascuna de les estructures amb xapa d'acer de 1,5 mm acabat natural pavonat, fixada a estructura
- En 5 de les estructures al frontal de la xapa es realitzaran talls a làser (anys)
- 5 Plaques d'il·luminació LUMISHEET per retroil·luminar els anys troquelats en la xapa de 60x25cm
- En 5 de les estructures la cara que no té anys serà abatible amb frontissa especial i tancament
- En les cares que no tenen anys s'integraran totes les instal·lacions que ara mateix estan al sostre d'aquest espai
(reixetes d'impulsió, alarmes, llums d'emergència, il·luminació existent), també es encastrarán dos altaveus (comptats a
partida a part)
- Incloses les adaptacions dels elements existents en sostre a aquests mòduls

3.225,00 €

pa

1

3.225,00

3.225,00 €

Dimensions totals:
Ample 1120cm i profunditat 120cm

Veure plànols del projecte

UC 03.03 MÒDUL GRÀFIQUES

4.201,68 €

Gràfica escala
Subministrament i instal·lació de gràfica al costat de escala formada per:
- Estructura realitzada amb tub rectangular d'acer de 80x40x1,5mm acabat natural pavonat, portarà imants encastats per
a fixació del revestiment exterior
-Revestiment de xapa d'acer de 1,5 mm acabat natural pavonat amb impressió directa, imantada a l'estructura
Inclosa fixació a forjat de planta 1 i a paviment de planta 0
Dimensions totals:
Alçada 712cm
Ample 100cm

pa

1

3.417,00

3.417,00 €

pa

1

753,00

753,00 €

ml

1,60

19,80

31,68 €

Veure plànols del projecte
Gràfica paret
Subministrament i instal·lació de gràfica a paret realitzat a diferents capes de tauler VIROC ref. Grey i Black g=16mm (o
equivalent) superposades
El panell central que serà de Viroc negre inclou la gràfica mitjançant impressió directa, inclosa en aquesta partida
Inclosa fixació de tot el conjunt a paret existent
Dimensions totals:
Alçada 100cm
Ample 160cm i profunditat variable màxim 7cm
Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led encastat en tauler VIROC en tota la part superior de la gràfica a paret,
temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil per encastament i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
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Descripció

UC 04

Unitat Quantitat Preu unitari

HISTÒRIA D'UN GRAN DESCOBRIMENT _ Sala 01

Total

25.215,57 €

UC 04.01 MÒDUL INTRODUCCIÓ

2.820,25 €

Mòdul introducció
Subministrament i instal·lació de mòdul introducció realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent) i
estructura interna metàl·lica, conté 2 pantalles tàctils (comptades en partida a part). Aquestes pantalles estaran subjectes
amb suports VESA a l'estructura metàl·lica interna del mòdul. Davant de les pantalles es col·locarà un vidre laminat
especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir segons proves
Les pantalles seran accessibles per a manteniment
Dimensions totals:
Alçada 220cm
Ample 175cm i profunditat màxima 21cm

pa

1

2.710,00

2.710,00 €

ml

1,75

19,80

34,65 €

ut

1

75,60

75,60 €

Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led ocult en tauler VIROC temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat.
Inclòs perfil i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa
175x40cm
UC 04.02 CONTEXTUALITZACIÓ GEOLÒGICA
Mòdul per a contextualització geològica
Subministrament i instal·lació de mòdul per a contextualització geològica realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o
equivalent) i estructura interna metàl·lica, conté en cada cara una pantalla (comptades en partida a part). Aquestes
pantalles estaran subjectes amb suports VESA a l'estructura metàl·lica interna del mòdul. Davant de la pantalla es
col·locarà un vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral
tintat a definir segons proves
Les pantalles seran accessibles per a manteniment
Fixació de pantalles incloses en aquesta partida

3.017,00 €

pa

1

3.017,00

3.017,00 €

Dimensions totals:
Alçada 220cm
Ample 175cm i profunditat 25
Veure plànols del projecte

UC 04.03 PARETS PERIMETRALS

19.378,32 €

Parets perimetrals
Subministrament i instal·lació de parets perimetrals compostes per:
- Estructura per donar forma a la paret realitzada amb costelles de tauler VIROC ref. Grey g=22mm (o equivalent)
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent)
- El la part central on es troben totes les pantalles com a revestiment es col·locarà un vidre laminat especial CRIDECOR
de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir segons proves. El vidre estarà fixat a
la part superior mitjançant un perfil de xapa plegada amb cargol avellanat i en la part inferior s'encaixarà a una "U"
metàl·lica
En totes aquelles zones on es troben pantalles seran accessibles, les pantalles horitzontals mitjançant accés inferior
frontal i les pantalles verticals traient el vidre davanter
Inclosos els suports de totes les pantalles. Les verticals portaran un braç plegable amb suport VESA i les horitzontals
suports VESA, tots dos fixats a estructura
Inclòs llinda sobre porta realitzat en tauler VIROC ref. Grey (o equivalent) amb dos nivells i trasllat de reixeta existent a
museografia

pa

1

18.086,00

18.086,00 €

ut

1

525,00

525,00 €

pa

1

100,00

100,00 €

ml

12

19,80

237,60 €

ml

12

34,56

414,72 €

ut

1

15,00

15,00 €

Incloses perforacions frontals i superiors en revestiment i conducte d'adaptació per a equip d'AC
Dimensions totals:
Alçada 320cm
Ample i profunditat variable segons nivells
Veure plànols del projecte

Vitrina amb compartiment per a gel de sílice
Subministrament i instal·lació de vitrina amb compartiment per a gel de sílice composta per:
- Urna de vidre realitzada amb vidre laminat transparent i antireflectant amb làmina de butiral 4+4
- Tapa frontal cargolada per a fixació d'urna de vidre
- Calaix frontal extraïble per a col·locació de gel de sílice
- Ranures dins de la vitrina per comunicació de l'interior de la vitrina amb el compartiment inferior on es troba el gel de
sílice
- Interior i calaix realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g = 19mm (o equivalent). Interior de la vitrina lacat blanc setinat
Dimensions urna:
Alçada 60cm
Ample 58cm i profunditat variable 23-28cm
Veure plànols del projecte

Suport per objecte
Partida alçada de suports per a tots els objectes que es van a col·locar a l'interior de la vitrina, pendent de determinar
segons l'objecte a exposar
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led encastat en tauler VIROC a tota la part superior de les parets perimetrals,
temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil per encastament i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa
Gràfica superior pantalles
Alçada 32cm
Cartel·la
58x10cm

5

PRESSUPOST
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Descripció

UC 05

Unitat Quantitat Preu unitari

ENTORN I FAUNA _ Sala 02

Total

37.826,62 €

UC 05.01 MÒDUL INTRODUCCIÓ

2.338,02 €

Mòdul introducció
Subministrament i instal·lació de mòdul format per:
- Estructura interna d'acer
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent)
- Vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir
segons proves, colocat davant de pantalles. El vidre es corre lateralment per accés a la pantalla
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalles verticals
pa

1

1.430,00

1.430,00 €

pa

1

860,00

860,00 €

ml

0,92

19,80

18,22 €

ut

1

29,80

29,80 €

Dimensions totals:
Alçada 220cm
Ample 92cm i profunditat màxima 35
Veure plànols del projecte
Subministrament i instal·lació de llinda format per:
- Estructura interna de tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)
- Revestiment en diversos nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent)
Dimensions:
203cm d'ample x 90cm d'alt i 35cm de profunditat màxima
Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led ocult en tauler VIROC temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat.
Inclòs perfil i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa
92x30cm
UC 05.02 PARETS PERIMETRALS

35.488,60 €

Extradossat
Subministrament i instal·lació d'extradossat realitzat amb Dm ignífug de 19mm fixat a perfils d'alumini
En el sòcol dreta es col·locarà una reixeta lineal d'acer per a reconduir el retorn d'aire existent en aquest parament. Model
LUFT/9/100/45S (o equivalent)
Portarà perforacions i fresat especial per encaix de mòduls i perforacions per altaveus, així com retorn i impulsió per a
equip de climatització
Dimensions totals:
Alçada variable 251cm / 320cm
26,41ml

pa

1

5.284,00

5.284,00 €

ut
ut
ut
ut
ut

1
1
1
1
1

991,00
1.799,00
2.993,00
3.085,00
1.483,00

991,00 €
1.799,00 €
2.993,00 €
3.085,00 €
1.483,00 €

ut

1

1.616,00

1.616,00 €

ut

2

1.133,00

2.266,00 €

ut

3

1.133,00

3.399,00 €

ut

1

1.133,00

1.133,00 €

ut

7

1.133,00

7.931,00 €

ml

7,00

19,80

138,60 €

ut

14

50,00

700,00 €

ut

11

120,00

1.320,00 €

ut

5

120,00

600,00 €

ut

5

150,00

750,00 €

Veure plànols del projecte

Gràfica
Subministrament i instal·lació de paper gràfic JET-TEX (o equivalent) imprès amb imatge de fons
298x252cm
541x252cm
646x351cm
666x351cm
446x252cm
Mòdul vitrina + pantalla
Subministrament i instal·lació de mòdul amb vitrina i pantalla format per:
- Dm ignífug de diferents gruixos segons s'especifica en els plànols
- Vitrina acabat interior perimetral lacat RAL 7022 setinat i acabat frontal amb paper gràfic JET-TEX (o equivalent) imprès
amb imatge de fons
- En el fons de la vitrina hi ha una mirall de 4mm per poder veure la part del darrere dels objectes exposats
- Vitrina amb vidre laminar transparent i antireflectant 4 + 4, extraïble per a col·locació d'objectes
- Marc per pantalla realitzat amb passamà calibrat g=1,5mm acabat lacat RAL 7022 setinat, fixat a a pantalla
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalles verticals que seran accessibles per manteniment
La caixa per a les pantalles portarà perforacions tant a la part superior com inferior perquè ventilin els equips
Fixació de tot el conjunt a l'extradossat mitjançant cargols avellanats
Veure plànols del projecte
Alçada 109
Ample 105 i profunditat màxima 27cm
Alçada 69
Ample 105 i profunditat màxima 27cm
Alçada 69
Ample 95 i profunditat màxima 13cm
Alçada 69
Ample 105 i profunditat màxima 17cm
Alçada 69
Ample 105 i profunditat màxima 13cm
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led per vitrines ocult en Dm temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat.
Inclòs perfil i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Suport per objecte
Partida alçada de suport per als objectes que es van a col·locar a l'interior de les vitrines, pendent de determinar segons
l'objecte a exposar
Got altaveu
Subministrament i instal·lació de got especial d'alumini repujat g=2mm fixat a Dm
Veure plànols del projecte
Fixació de reproducció
Subministrament i instal·lació de xapa d'acer inoxidable acabat sorrejat g=2,5mm amb impressió directa, per fixació de
reproducció
Penjada a Dm mitjançant perfils "Z"
Dimensions
1ut_45x30cm
1ut_34x20cm
2ut_37x20cm
1ut_20x20cm
Veure plànols del projecte
Reproducció de peça exposada en vitrina
Subministrament i instal·lació de reproducció de peça exposada en vitrina seguint les indicacions d'equip científic del
IPHES
Inclosa la fixació de la reproducció a la xapa d'acer
Veure plànols del projecte
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Descripció

UC 06

Unitat Quantitat Preu unitari

TECNOLOGIA _ Sala 03

UC 06.01 MÒDUL INTRODUCCIÓ
Mòdul introducció
Subministrament i instal·lació de mòdul format per:
- Estructura interna d'acer
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent)
- Vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir
segons proves, colocat davant de pantalles. El vidre es corre lateralment per accés a la pantalla
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalles verticals
Part del mòdul és una porta per a accés al pou que guarda la mateixa aparença que la resta del conjunt

Total

38.604,85 €
4.165,15 €

pa

1

3.270,00

3.270,00 €

pa

1

754,00

754,00 €

ml

2,24

19,80

44,35 €

ut

1

96,80

Dimensions totals:
Alçada 310cm
Ample 140cm+84cm (porta) i profunditat màxima 35
Veure plànols del projecte
Subministrament i instal·lació de llinda format per:
- Estructura interna de tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)
- Revestiment en 2 nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent)
Dimensions:
178cm d'ample x 90cm d'alt i 35cm de profunditat màxima
Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led ocult en tauler VIROC temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat.
Inclòs perfil i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa
224x40cm
UC 06.02 PARETS PERIMETRALS

96,80 €
30.371,00 €

Parets perimetrals
Subministrament i instal·lació de parets perimetrals compostes per:
- Estructura per donar forma a la paret realitzada amb costelles de tauler VIROC ref. Grey g=22mm (o equivalent)
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent)
- El la part central on es troben totes les pantalles com a revestiment es col·locarà un vidre laminat especial CRIDECOR
de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir segons proves. El vidre estarà fixat a
la part superior mitjançant un perfil de xapa plegada amb cargol avellanat i en la part inferior s'encaixarà a una "U"
metàl·lica
- Suport amb braç plegable i suport VESA fixats a estructura per pantalles verticals
- 9 vitrines de diferents mides amb vidre laminat transparent i antireflectant amb làmina butiral 4+4. A l'interior de les
vitrines hi haurà una base de metacrilat opal glacejat de 10mm de gruix amb rebaix especial per cartel·la
En totes aquelles zones on es troben pantalles seran accessibles traient el vidre davanter
Inclosos els suports de totes les pantalles

pa

1

22.165,00

22.165,00 €

ml

11

19,80

217,80 €

ut

18

275,00

4.950,00 €

ml

11

43,20

475,20 €

ut

5

375,00

1.875,00 €

ut
ut
ut
ut
ut
ut

3
1
2
1
1
1

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
18,00

45,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
18,00 €

pa

1

550,00

550,00 €

Dimensions totals:
Alçada 310cm
Ample i profunditat variable segons nivells
Veure plànols del projecte

Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led encastat en tauler VIROC a tota la part superior de les parets perimetrals,
temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil per encastament i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Subministrament i instal·lació de Focus NOZZLE DOWNLIGHT, potència 3,2w, CRI:90, flux:250, lent:12º, temperatura de
color 3000ºk amb regulació d'intensitat, o equivalent, pintat en RAL 7022 acabat setinat
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa
Gràfica superior pantalles
Alçada 40cm
Subministrament i instal·lació de metacrilat gruix 20 mm amb gràfica gravada en baix relleu
Amb perfil de LED a l'extrem per a il·luminació rasant temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat
Dimensions 185cm d'alt x 50cm d'ample
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa per cartel·les
48x15cm
33x15cm
68x15cm
58x15cm
88x15cm
112x15cm
Suport per objecte
Partida alçada de suports per a tots els objectes que es van a col·locar a l'interior de les vitrines, pendent de determinar
segons l'objecte a exposar
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

UC 06.03 MÒDUL CONSTRUCCIÓ D’UNA EINA LÍTICA
Pantalla projecció
Subministrament i instal·lació de bastidor de fusta realitzat amb llistons de 40x40mm, fixada tela blanca tensada especial
per projecció
Dimensions:
400cm d'ample x 226cm d'alt

Total
4.068,70 €

ut

1

1.085,00

1.085,00 €

ut

1

1.273,00

1.273,00 €

ut

6

25,00

150,00 €

ut

6

80,00

480,00 €

ut

1

56,70

56,70 €

ut

1

1.024,00

1.024,00 €

Veure plànols del projecte
Faristol
Subministrament i instal·lació de faristol format per:
- Estructura interna realitzada amb perfils metàl·lics acabat natural pavonat
- Frontal realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent), imantat a estructura metàl·lica per a poder accedir
a l'interior del mòdul
- Revestiment interior de xapa d'acer de 2 mm acabat natural pavonat
- Base de vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat
a definir segons proves.
Dimensions totals:
Alçada 90cm
Ample 150cm i profunditat 35cm
Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de anell de llum en base amb tira LED flexible, temperatura de color 3000ºk amb regulació
d'intensitat. Sincronitzat amb sensor capacitatiu
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
NOTA: S'ha contemplat un anell de llum de reserva, es preveuen 5
Reproducció d'eina lítica
Subministrament i instal·lació de reproducció d’eina lítica seguint les indicacions d'equip científic del IPHES
Inclòs el suport de la reproducció que estarà format per xapa d'acer inoxidable mat enganxada al vidre amb UVA i vareta
de 4mm soldada a placa base i enganxada a la reproducció mitjançant resina
Veure plànols del projecte
Gràfica
Subministrament i instal·lació de Duratrans adhesivat iimpressió directa, fixat a vidre per cara interior
150x35cm
Calaix inferior per equip d'aire condicionat
Subministrament i instal·lació de calaix format per:
- Estructura per donar forma al calaix realitzada amb costelles de tauler VIROC ref. Grey g=22mm (o equivalent)
- Revestiment en dos nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=19mm (o equivalent)
- Reixetes d'impulsió i retorn adaptades a fan coil
Dimensions totals:
Alçada 60cm
Ample 527cm i profunditat 32cm
Veure plànols del projecte
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Descripció

UC 07

Unitat Quantitat Preu unitari

EVOLUCIÓ HUMANA _ Sala 04

Total

31.374,57 €

UC 07.01 MÒDUL HOMINITZACIÓ

8.471,75 €

Mòdul hominització
Subministrament i instal·lació de mòdul hominització realitzat amb tauler VIROC ref. Grey (o equivalent) de diferents
gruixos
La zona d'interacció portarà un vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de
polivinil butiral tintat a definir segons proves. El frontal es realitzarà amb xapa d'acer inoxidable, acabat setinat. El vidre
serà extraïble per a accés als sensors d'interacció
Dimensions totals:
Alçada 257cm
Ample 628cm i profunditat variable16,5-37cm

pa

1

7.601,75

7.601,75 €

ut

6

25,00

150,00 €

ut

1

693,00

693,00 €

ut

1

27,00

27,00 €

Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de 2 punts de llum led, temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Sincronitzat
amb sensor capacitatiu
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex blanc de 5mm impressió directa
305x175cm
Subministrament i instal·lació de vinil impressió directa fixat a vidre per la cara impresa
23x106cm
UC 07.02 MÒDUL 3 ESPÈCIES
Mòdul 3 espècies
Subministrament i instal·lació de mòdul 3 espècies format per:
- Estructura interna metàl·lica a la qual es fixaran els suports per a les pantalles
- Tapa frontal realitzada amb tauler VIROC ref. Black g=22mm (o equivalent), extraïble mitjançant imants per a accés a
pantalla vertical
- 2 Suports VESA 200 per pantalla horitzontal i vertical
- Vidre frontal laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a
definir segons proves
- Xapa plegada superior i inferior per a fixació de vidre vertical
- Xapa soldada a l'estructura per a encaixar un mòdul amb el següent o com rematada lateral de mòdul

4.359,00 €

ut

3

1.453,00

4.359,00 €

Dimensions totals:
Alçada 257cm
Ample 80cm i profunditat 10+50cm
Veure plànols del projecte

UC 07.03 MÒDUL FABRICADORS D'EINES

4.625,00 €

Mòdul frabicadors d'eines
Subministrament i instal·lació de mòdul frabicadors d'eines format per:
- Estructura interna metàl·lica
- Laterals realitzats amb xapa d'acer acabat natural pavonat
- Frontals a diferent profunditat realitzats amb tauler VIROC ref. Black / Grey g=16mm (o equivalent), seran extraïbles
mitjançant imants per a accés intern al mòdul
- Suport VESA per a pantalla vertical
- Vidres laminats especials CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a
definir segons proves
- Xapa superior i inferior amb perfil en "U" soldat, d'acer acabat natural pavonat, per a fixació de vidre
En ambdós extrems es col·locarà una peça per a adaptació a la sala realitzada amb tauler VIROC ref. Black (o
equivalent)

ut

5

845,00

4.225,00 €

ut

5

80,00

400,00 €

Dimensions totals:
Alçada 185cm
Ample 43cm i profunditat 48cm
Veure plànols del projecte
Reproducció d'eina lítica
Subministrament i instal·lació de reproducció d’eina lítica seguint les indicacions d'equip científic del IPHES
Inclòs el suport de la reproducció que estarà format per xapa d'acer inoxidable mat enganxada al vidre amb UVA i vareta
de 4mm soldada a placa base i enganxada a la reproducció mitjançant resina
Veure plànols del projecte

UC 07.04 MÒDUL MORPHING

3.136,00 €

Mòdul morphing
Subministrament i instal·lació de mòdul morphin format per:
- Estructura principal d'acer, acabat natural pavonat
- Marc frontal d'acer, acabat natural pavonat, abatible mitjançant frontisses de pomel
- Vidre frontal laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a
definir segons proves
- Xapa superior i inferior fixada a marc per a fixació de vidre, acabat natural pavonat
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalla vertical
L'obertura de cada unitat és diferent

ut

2

1.568,00

3.136,00 €

Dimensions totals:
Alçada 255cm
Ample 87cm i profunditat 14cm
Veure plànols del projecte
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

UC 07.05 MÒDUL INTRODUCCIÓ

Total
2.040,97 €

Mòdul introducció
Subministrament i instal·lació de mòdul introducció format per:
- Estructura interna d'acer
- Revestiment en diferents nivells realitzat amb tauler VIROC ref. Grey g=16mm (o equivalent)
- Vidre laminat especial CRIDECOR de CRICURSA (o equivalent) 5+5 amb quatre capes de polivinil butiral tintat a definir
segons proves, colocat davant de pantalla. El vidre es corre lateralment per accés a la pantalla
- Suport amb braç plegable i suport VESA per pantalla vertical
pa

1

1.983,00

1.983,00 €

ml

0,92

19,80

18,22 €

ut

1

39,75

39,75 €

Dimensions totals:
Alçada 305cm
Ample 92cm i profunditat màxima 35cm
Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led ocult en tauler VIROC temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat.
Inclòs perfil i difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex negre de 3mm impressió directa
92x40cm
UC 07.06 MÒDUL IMPORTÀNCIA BARRANC DE LA BOELLA

6.374,85 €

Mòdul importància Barranc de la Boella
Subministrament i instal·lació de mòdul importància Barranc de la Boella format per:
- Estructura interna i de pengi realitzada amb perfils d'acer acabat natural pavonat
- Sòcol realitzat amb tauler VIROC ref. Black g=16mm (o equivalent)
- Zona interactiva realitzada amb tauler fenòlic amb impressió directa g=12mm
- La darrera portarà forex imprès comptat en partida a part
Fixació de tot el conjunt a sostre i sòl

ut

3

1.624,95

4.874,85 €

ut

3

500,00

1.500,00 €

Dimensions totals:
Alçada 230cm
Ample 150cm i profunditat 10cm
Veure plànols del projecte
Gràfica
Subministrament i instal·lació de forex blanc de 8mm impressió directa
150x230cm
UC 07.07 SEIENT

1.120,00 €

Seient
Subministrament i instal·lació de seient amb separadors realitzat amb tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)
Dimensions totals:
Alçada 45+25cm
Ample 292cm i profunditat 35cm

ut

1

1.120,00

1.120,00 €

Veure plànols del projecte

UC 07.08 MÒDUL LA IMPORTÀNCIA DEL FOC

1.247,00 €

Mòdul la importància del foc
Subministrament i instal·lació de mòdul la importància del foc format per:
- Vidre amb un vinil especial de retroprojecció, fixat mitjançant perfils metàl·lics a sostre i sòl
- Caixa especial per a albergar projector amb mirall, realitzada amb tauler VIROC ref. Grey (o equivalent)
Dimensions totals vidre:
Alçada 257cm
Ample 103cm
Dimensions de la caixa per determinar

ut

1

1.247,00

1.247,00 €

Veure plànols del projecte
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Descripció

UC 08

Unitat Quantitat Preu unitari

GRÀFIQUES EXTERIORS

UC 08.01 GRÀFICA GENERAL EDIFICI
Gràfica general edifici
Subministrament i instal·lació de gràfica general edifici format per:
- Silueta de Mamut de dimensions totals 320cm d'ample x 224cm d'alt realitzada amb xapa d'acer de 8mm acabat natural
pavonat amb tubs rodons d'acer de 20mmx1,5mm soldats a xapa amb casquet roscat M12 inserit en el seu extrem, com
separadors
- Defenses realitzades amb xapa d'alumini de 8mm acabat sorrejat amb tubs rodons d'alumini de 20mmx1,5mm soldats a
xapa d'alumini de 10 mm amb casquet roscat M12 inserit en el seu extrem, com separadors
- Lletres realitzades en xapa d'acer de 8mm acabat natural pavonat amb tubs rodons d'acer de 20mmx1,5mm soldats a
xapa amb casquet roscat M10 inserit en el seu extrem, com separadors
Inclosos els mitjans necessaris per a la seva col·locació

Total

10.887,40 €
3.550,00 €

pa

1

3.550,00

3.550,00 €

Veure plànols del projecte

UC 08.02 GRÀFICA ENTRADA RECINTE
Gràfica entrada recinte
Subministrament i instal·lació de gràfica entrada recinte format per:
- Base de xapa d'acer de 3mm acabat natural pavonat 167,5cm de diàmetre
- Xapa d'acer corten de 8mm amb lletres i silueta encunyada de 180cm de diàmetre
- Defenses realitzades amb xapa d'alumini de 5mm acabat sorrejat
- Fixació xapa d'acer corten a xapa d'acer pavonat, amb tub separador d'Ø20 i cargol M10
- Fixació xapa d'alumini a xapa d'acer corten, amb tub separador d'Ø20 i cargol M5
- Fixació de tot el conjunt a tanca de nova construcció

2.850,00 €

pa

1

2.850,00

2.850,00 €

Veure plànols del projecte

UC 08.03 GRÀFICA ENTRADA EDIFICI
Gràfica entrada edifici
Subministrament i instal·lació de gràfica entrada edifici format per:
- Fonamentació realitzada en formigó armat de 388x50cm i 60cm d'alt
- Silueta de Mamut realitzada amb xapa d'acer de 10mm acabat natural pavonat amb tubs rodons d'acer de
20mmx1,5mm soldats a xapa amb casquet roscat M12 inserit en el seu extrem, com separadors
- Xapa d'acer corten de 20mm amb lletres encunyades de 250x260cm
- Defenses realitzades amb xapa d'alumini de 10mm acabat sorrejat amb tubs rodons d'alumini de 20mmx1,5mm soldats
a xapa d'alumini de 10 mm amb casquet roscat M12 inserit en el seu extrem, com separadors
- Bloc massís de fusta hidròfuga per a fixació de perfil LED
- Xapa d'acer de 2mm acabat natural pavonat, de 250x30cm, per a fixació de perfil LED horitzontal
- Tub quadrat d'acer de 20x20x2mm, acabat natural pavonat, per ocultar cablejat d'il·luminació

4.487,40 €

pa

1

4.350,00

4.350,00 €

ml

6,00

22,90

137,40 €

Veure plànols del projecte
Il·luminació
Subministrament i instal·lació de perfil led IP65, temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil i
difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament

UC 10

SALA D'ACTES

2.600,00 €

Pantalla elèctrica
Subministrament i instal·lació de pantalla Jumbo elè́ctrica de 226"(500x281cm)16:9 carenada (o equivalent)
Fixada a sostre de sala d'actes
ut

1

2.600,00

2.600,00 €

Veure plànols del projecte

UC 11

ARMARIETS EXTERIORS MOTXILLES
Armariets exteriors motxilles
Subministrament i instal·lació de armariets per motxilles formats per:
- 3 contenidors per motxilles de 180cm d'alt i de 74x74cm de base, realitzats en estructura i malla d'acer inoxidable mat,
amb 2 lleixes internes i sistema de tancament mitjançant cadenat
- Base per ubicació de contenidors amb estructura interna realitzada amb tubs d'acer quadrats de 80x80x2mm i
revestiment realitzat amb xapa d'acer de g=2 mm, tot acabat acer natural pavonat. La base porta 2 peus reguladors de
poliuretà de la casa Egaña R-90 (o equivalent) que s'adaptaran a la pendent existent i també anirà fixada a la paret en la
qual s'ubica

3.040,00 €

pa

1

3.040,00

3.040,00 €

Dimensions base:
Alçada 98cm
Ample 239cm i profunditat 74cm
Veure plànols del projecte

UC 12

SENYALÈTICA
Placa senyalització
Subministrament i instal·lació de placa quadrada per senyalització formada per:
- Bastidor realitzat en llistó de fusta de 20x30mm pintat en negre, amb 4 imants de neodimi incrustats i fixat a parament
- Xapa de 20x20cm d'acer de g=3 mm amb impressió directa que s'imanta a bastidor. Rebaix especial per ajust amb
imant

1.115,00 €

ut

18

55,00

990,00 €

ut

1

125,00

125,00 €

Veure plànols del projecte
Placa horaris
Subministrament i instal·lació de placa rodona per horaris formada per:
- Bastidor realitzat amb tub rectangular d'acer 30x20x2mm acabat natural pavonat, amb 4 imants de neodimi incrustats i
fixat a parament
- Xapa de 40cm de diàmetre d'acer de g=3 mm amb impressió directa que s'imanta a bastidor. Rebaix especial per ajust
amb imant
Veure plànols del projecte

UC 13

SENYALÈTICA PATRIMONI

390,00 €

Senyalètica patrimoni
Subministrament i instal·lació de senyalètica patrimoni format per:
- Xapa trapezoïdal d'acer de g=3 mm acabat natural pavonat amb impressió directa. Cants arrodonits
- Suport fixat a xapa trapezoïdal impresa realizat amb xapa plegada d’acer g=3mm, acabat natural pavonat
- Suport fixat a paret realizat amb xapa plegada d’acer g=3mm. Acabat natural pavonat
Dimensións totals
Alçada 100cm
Ample 50cm

ut

1

390,00

390,00 €

Veure plànols del projecte
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

PRODUCCIONS AUDIOVISUALS
La descripció de cada producció AV està desenvolupada en el TOM 2
PAISATGE IMMERSIU
AV_0.1

Morphing d'evolució geogràfica
Audio ambient

2.550,00 €
ut
ut

1
1

2.500,00
50,00

SALA D'ACTES

AV_0.2

Vídeo d'introducció
Traducció a dos idiomes (català i anglès)
Correcció d'estil del castellà, àudio en català tot i que es recomana fer el vídeo sense locució

ut

1

10.000,00

10.000,00 €

ut

1

50,00

50,00 €

50,00 €

HISTÒRIA D'UN GRAN DESCOBRIMENT _ Sala 01
IA_1.1-1
IA_1.1-2

AV_1.1

AV_1.2

Text d'àmbit, mapes i imatges
Programació en 8 idiomes
Audiovisual contextualització geogràfica
Traducció a 2 idiomes (català i anglès)
Correcció d'estil del castellà
Es recomana evitar text i locució
Audiovisual contextualització geològica
Traducció a 2 idiomes (català i anglès)
Correcció d'estil del castellà
Es recomana evitar text i locució

2.500,00 €
50,00 €
10.000,00 €

LA DESCOBERTA _ Passadís
Audio ambient

Total

122.424,00 €

21.481,00 €

ut

1

996,00

996,00 €

ut

1

2.590,00

2.590,00 €

ut

1

2.490,00

2.490,00 €

IA_1.2

Primeres publicacions
Programació en 8 idiomes

ut

1

996,00

996,00 €

IA_1.3-1

Investigació arqueològica (excavació) - Text
Programació en 8 idiomes

ut

1

996,00

996,00 €

ut

1

2.850,00

2.850,00 €

ut

1

617,00

617,00 €

ut

1

3.950,00

3.950,00 €

ut

1

996,00

996,00 €

ut

1

2.850,00

2.850,00 €

ut

1

2.150,00

2.150,00 €

IA_1.3-2

IA_1.4-1

IA_1.4-2

IA_1.5-1

IA_1.5-2

IA_1.6

Investigació arqueològica (excavació) - Interactiu
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Investigació arqueològica (laboratoris) - Text
Programació en 8 idiomes
Investigació arqueològica (laboratori) - Interactiu
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Interactiu IPHES - Text
Programació en 8 idiomes
Interactiu IPHES
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Publicacions digitals
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes

ENTORN I FAUNA _ Sala 02

IA_2.1

IA_2.2

Text d'àmbit
Programació en 8 idiomes
Interactius / Cartel·les animals
Programació en 8 idiomes
Inclou il·lustracions animades (animal i esquelet)
Audio animals

15.131,00 €

ut

1

996,00

996,00 €

ut

14

990,00

13.860,00 €

ut

11

25,00

TECNOLOGIA _ Sala 03

IA_3.1-1

IA_3.1-2

Text d'àmbit
Programació en 8 idiomes
Mapa
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes

Pantalles vitrines - Fabricació d'eines
Traducció a 2 idiomes (català i anglès)
AV_3.2-10 Correcció d'estil del castellà
Sense àudio

IA_3.10

AV_3.11

Pantalles vitrines - Fabricació d'eines
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Audiovisual - Construcció d’una eina lítica
Traducció a 2 idiomes (català i anglès)
Correcció d'estil del castellà
Amb àudio

275,00 €
19.216,00 €

ut

1

996,00

996,00 €

ut

1

2.650,00

2.650,00 €

ut

9

856,00

7.704,00 €

ut

1

1.206,00

1.206,00 €

ut

6

1.110,00

6.660,00 €

NOTA: S'ha contemplat un AV de reserva, es preveuen 5
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

EVOLUCIÓ HUMANA _ Sala 04

IA_4.1

Text d'àmbit
Programació en 8 idiomes

Morphing evolutiu
AV_4.1-1
Fotos realitzades a models existents + muntatge de vídeo
AV_4.1-2
IA_4.2-1

IA_4.2-2

IA_4.2-3

IA_4.3-1
IA_4.3-2
IA_4.3-3

Magic Wall importància Barranc de la Boella
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Magic Wall importància Barranc de la Boella
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Magic Wall importància Barranc de la Boella
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Interactiu 3 espècies
Traducció a 7 idiomes
Programació en 8 idiomes
Correcció d'estil del castellà
Inclou 12 il·lustracions de diferents parts dels Homininos

Interactiu 3 espècies
AV_4.3-1
Animació d'il·lustracions existents
AV_4.3-2
Encara que en el guió de continguts especifiqui que hi ha text, l'AV ha de ser narrat visualment evitant textos i locucions
AV_4.3-3
IA_4.4-1
IA_4.4-2

Magic Wall Hominització / Cladogram - Mapa

Interactiu Frabicadors d'eines
Traducció a 7 idiomes
IA_4.5-1-5 Programació en 8 idiomes
Inclou il·lustració de hominino i d'eina
AV_4.4

Audiovisual Importancia del foc

Total
53.996,00 €

ut

1

996,00

996,00 €

ut

2

2.500,00

5.000,00 €

ut

1

5.150,00

5.150,00 €

ut

1

4.550,00

4.550,00 €

ut

1

5.150,00

5.150,00 €

ut

3

4.150,00

12.450,00 €

ut

3

2.000,00

6.000,00 €

ut

1

3.700,00

3.700,00 €

ut

5

1.950,00

9.750,00 €

ut

1

1.250,00

1.250,00 €
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EQUIPAMENT AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA
PAISATGE IMMERSIU
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia HD
Marca BrightSign
Model HD224
(o equivalent)

Total

159.330,75 €
929,00 €

ut

1

375,00

375,00 €

ut

2

182,00

364,00 €

ut

1

190,00

190,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Audio
Subministrament d'altaveu actiu
Marca Apart
Model SDQ5PIR
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altres
Subministrament d'adaptador Ethernet - RS232
Marca Apart
Model NETKIT-RS
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

RECEPCIÓ, BOTIGA I ARMARIETS
Pantalles
Subministrament de pantalla de 55"
Marca NEC
Model MultiSync V554Q-MPi3
(o equivalent)

5.742,00 €

ut

2

1.875,00

3.750,00 €

ut

1

149,00

149,00 €

ut

2

480,00

960,00 €

ut

1

433,00

433,00 €

ut

1

450,00

450,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 19"
Marca DELL
Model P1917S
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia 4K
Marca BrightSign
Model XD234
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
CPU
Subministrament de CPU Intel
Marca Intel
Model NUC
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altres
Subministrament d'impressora de tiquets
Marca EPSON
Model TM-L90LF
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

SALA D'ACTES
Projectors
Subministrament de projector
Marca EPSON
Model EB-L615U
(o equivalent)

4.169,00 €

ut

1

3.240,00

3.240,00 €

ut

1

375,00

375,00 €

ut

2

182,00

364,00 €

ut

1

190,00

190,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia HD
Marca BrightSign
Model HD224
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Audio
Subministrament d'altaveu actiu
Marca Apart
Model SDQ5PIR
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altres
Subministrament d'adaptador Ethernet - RS232
Marca Apart
Model NETKIT-RS
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

LA DESCOBERTA _ Passadís
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia HD
Marca BrightSign
Model HD224
(o equivalent)

Total
899,00 €

ut

1

375,00

375,00 €

ut

1

250,00

250,00 €

ut

2

42,00

84,00 €

ut

1

190,00

190,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Audio
Subministrament de mini amplificador d'àudio
Marca KanexPro
Model AP2DBL
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament d'altaveu
Marca Apart
Model CM608-BL
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altres
Subministrament d'adaptador Ethernet - RS232
Marca Apart
Model NETKIT-RS
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

HISTÒRIA D'UN GRAN DESCOBRIMENT _ Sala 01
Pantalles
Subministrament de pantalla de 55"
Marca NEC
Model MultiSync V554Q-MPi3
(o equivalent)

26.864,00 €

ut

2

1.875,00

3.750,00 €

ut

8

770,00

6.160,00 €

ut

8

354,00

2.832,00 €

ut

2

2.275,00

4.550,00 €

ut

2

1.708,00

3.416,00 €

ut

2

480,00

960,00 €

ut

12

433,00

5.196,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 32"
Marca NEC
Model NEC v323-3
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de film tàctil 32"
Marca Displax
Model Dual touch 32"
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 40" tàctil
Marca NEC
Model V404-T
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 40"
Marca NEC
Model P404
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia 4K
Marca BrightSign
Model XD234
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
CPU
Subministrament de CPU Intel
Marca Intel
Model NUC
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

ENTORN I FAUNA _ Sala 02
Pantalles
Subministrament de pantalla de 32"
Marca NEC
Model NEC v323-3
(o equivalent)

17.914,00 €

ut

1

770,00

770,00 €

ut

1

354,00

354,00 €

ut

14

205,00

2.870,00 €

ut

11

375,00

4.125,00 €

ut

15

433,00

6.495,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de film tàctil 32"
Marca Displax
Model Dual touch 32"
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 22" multitouch
Marca Viewsonic
Model TD2220
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia HD
Marca BrightSign
Model HD224
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
CPU
Subministrament de CPU Intel
Marca Intel
Model NUC
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
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Descripció
Audio
Subministrament d'altaveu personal + suport
Marca Molitor
Model USO-Handset
(o equivalent)

Unitat Quantitat Preu unitari

ut

11

300,00

Total

3.300,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

TECNOLOGIA _ Sala 03
Projectors
Subministrament de projector
Marca EPSON
Model EB-L615U
(o equivalent)

18.559,00 €

ut

1

3.240,00

3.240,00 €

ut

5

496,00

2.480,00 €

ut

5

250,00

1.250,00 €

ut

1

658,00

658,00 €

ut

6

481,00

2.886,00 €

ut

6

250,00

1.500,00 €

ut

1

375,00

375,00 €

ut

12

433,00

5.196,00 €

ut

2

182,00

364,00 €

ut

6

70,00

420,00 €

ut

1

190,00

190,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Pantalles
Subministrament de pantalla de 27"
Marca NEC
Model MultiSync EA271F
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de film tàctil 27"
Marca Touch Window
Model PPMT-IR-027GR
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 27"
Marca Viewsonic
Model Mini IFP2710
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 24"
Marca NEC
Model MultiSync EA245WMi-2
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de film tàctil 24"
Marca Displax
Model SKIN DUALTOUCH 24"
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia HD
Marca BrightSign
Model HD224
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
CPU
Subministrament de CPU Intel
Marca Intel
Model NUC
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Audio
Subministrament d'altaveu actiu
Marca Apart
Model SDQ5PIR
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Sensors
Subministrament de sensor capacitiu USB
Marca Adafruit
Model Arduino + CP1118
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
NOTA: S'ha contemplat un sensor de reserva, es preveuen 5
Altres
Subministrament d'adaptador Ethernet - RS232
Marca Apart
Model NETKIT-RS
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

EVOLUCIÓ HUMANA _ Sala 04
Projectors
Subministrament de projector
Marca EPSON
Model PowerLite 700U
(o equivalent)

56.818,00 €

ut

4

2.603,00

10.412,00 €

ut

1

3.240,00

3.240,00 €

ut

3

3.585,00

10.755,00 €

ut

3

1.250,00

3.750,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de projector
Marca EPSON
Model EB-L615U
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Pantalles
Subministrament de pantalla de 49"
Marca NEC
Model UN492S
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 32" multitouch
Marca SAMSUNG
Model PM32F-BC
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
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Descripció
Subministrament de pantalla de 32"
Marca NEC
Model NEC v323-3
(o equivalent)

Unitat Quantitat Preu unitari

Total

ut

3

770,00

2.310,00 €

ut

1

354,00

354,00 €

ut

5

496,00

2.480,00 €

ut

5

250,00

1.250,00 €

ut

1

375,00

375,00 €

ut

18

433,00

7.794,00 €

ut

2

182,00

364,00 €

ut

7

712,00

4.984,00 €

ut

121

70,00

8.470,00 €

ut

2

45,00

90,00 €

ut

1

190,00

190,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de film tàctil 32"
Marca Displax
Model Dual touch 32"
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de pantalla de 27"
Marca NEC
Model MultiSync EA271F
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de film tàctil 27"
Marca Touch Window
Model PPMT-IR-027GR
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Reproductors
Subministrament de reproductor multimèdia HD
Marca BrightSign
Model HD224
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
CPU
Subministrament de CPU Intel
Marca Intel
Model NUC
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Audio
Subministrament d'altaveu actiu
Marca Apart
Model SDQ5PIR
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament d'altaveu direccional
Marca Ultrasonic
Model ACOUSPADE
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Sensors
Subministrament de sensor capacitiu USB
Marca Adafruit
Model Arduino + CP1118
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de sensor de presència
Marca Maxbotic
Model MB1414
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altres
Subministrament d'adaptador Ethernet - RS232
Marca Apart
Model NETKIT-RS
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

ALTRES
Control
Subministrament d'unitat de control
Marca Crestron
Model CP3
(o equivalent)

27.436,75 €

ut

1

1.784,00

1.784,00 €

ut

3

222,00

666,00 €

ut

1

231,00

231,00 €

pa

1

14.005,75

14.005,75 €

pa

1

10.750,00

10.750,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de switch 48P 1U
Marca D-link
Model DGS-1210-48
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Subministrament de rack
Marca RackMatic
Model Rack 19" 22U
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altres
Subministrament de SAI
Marca APC
Model SRT8KRMXLI
(o equivalent)
Subministrament de 3 bateries per SAI
Marca APC
Model SRT192RMBP2
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
instal·lació equipament AV
Instal·lació de tot l'equipament audiovisual descrit anteriorment i posada en marxa
Inclòs tot el material necessari per al seu correcte funcionament
Inclosos suports per projectors
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

IL·LUMINACIÓ
Il·luminació gràfica general edifici
Subministrament de focus per a il·luminació de gràfica general de l'edifici
Kona projector ERCO ref. 35434 (o equivalent)
LED 24w 2520lm 3000k blanc càlid
Inclòs suport de focus, pendent de determinar ubicació i tipus de suport
Regulable en intensitat
Color focus per decidir (blanc o negre)

Total

37.783,30 €

ut

2

888,00

1.776,00 €

ut

1

519,30

519,30 €

ut

19

548,20

10.415,80 €

ut

31

502,20

15.568,20 €

ut

7

240,00

1.680,00 €

Raïl electrificat
Subministrament de raïl electrificat blanc ERCO (o equivalent)
Incloses totes les connexions, acoblaments i rematades finals

ml

58

53,00

3.074,00 €

instal·lació il·luminació
Instal·lació de tots els elements d'il·luminació descrits en aquest capítol
Inclòs tot el material necessari per al seu correcte funcionament

pa

1

4.750,00

4.750,00 €

Il·luminació gràfica entrada recinte
Subministrament de focus per gràfica entrada recinte
Kona XS projector ERCO ref. 34834 (o equivalent)
LED 6w 630lm 3000k blanc càlid
Color focus per decidir (blanc o negre)
Il·luminació amb projector d'enfocament
Subministrament de focus per paisatge immersiu i recepció
Pollux projector d'enfocament amb transadapter ERCO ref. 28348 (o equivalent)
LED 10w 840lm 3000k blanc càlid
Regulable cada focus en intensitat i l'angle d'obertura
Color focus blanc
Il·luminació amb banyador de paret
Subministrament de focus per sala 2
Pollux banyador de paret amb lent amb transadapter ERCO ref. 42534 (o equivalent)
LED 10w 840lm 3000k blanc càlid
Regulable cada focus en intensitat
Color focus negre
Il·luminació encastada en sostre
Subministrament de focus per sala 4 en planta primera
Lluminària encastada en sostre NOZZLE 70 Downlight de SAKMA 8W, 3000K, òptica 7,6º (o equivalent)
Color focus negre
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Descripció

UC 09

Unitat Quantitat Preu unitari

MÒDULS EXTERIORS _ Jardí

UC 09.01 PASSAREL·LA DESCOBERTA
Passarel·la descoberta
Subministrament i instal·lació de passarel·la formada per:
- Solera armada de 15 cm col·locada sobre grava i làmina geotèxtil
- Llistons de fusta tropical
- Tarima de fusta de Teka de 13,5cm d'ample

Total

73.534,82 €
23.377,80 €

m2

141,00

165,80

23.377,80 €

Veure plànols del projecte

UC 09.02 PASSAREL·LA CENTRAL SEMICOBERTA
Passarel·la central semicoberta h=387cm
Subministrament i instal·lació de pèrgola formada per:
- Solera armada de 15 cm col·locada sobre grava i làmina geotèxtil
- Sabates de formigó armat en cada pilar
- Llistons de fusta tropical
- Tarima de fusta de Teca de 13,5cm d'ample
- Esperes d'acer galvanitzat per a fixació de pilar a solera
- Pilars de fusta de Teca
- Arriostrament dels pilars amb xapa d'acer galvanitzat tant horitzontal com triangulacions
- Brise-soleil amb estructura de fusta de Teca i llistons de fusta d'Iroko
- Balisa en cada pilar amb lluminària DAISALUX ref. Alzir RC

14.276,00 €

m2

43,00

332,00

14.276,00 €

Altura total pèrgola des de paviment acabat 387cm
Veure plànols del projecte

UC 09.03 ESPAI TALLER
Pèrgola h=312cm
Subministrament i instal·lació de pèrgola formada per:
- Solera armada de 15 cm col·locada sobre grava i làmina geotèxtil
- Sabates de formigó armat en cada pilar
- Llistons de fusta tropical
- Tarima de fusta de Teca de 13,5cm d'ample
- Esperes d'acer galvanitzat per a fixació de pilar a solera
- Pilars de fusta de Teca
- Arriostrament dels pilars amb xapa d'acer galvanitzat tant horitzontal com triangulacions
- Brise-soleil amb estructura de fusta de Teca i llistons de fusta d'Iroko
- Balisa en cada pilar amb lluminària DAISALUX ref. Alzir RC

35.881,02 €

m2

68,00

332,00

22.576,00 €

ut

8

598,00

4.784,00 €

pa

1

4.880,00

4.880,00 €

ut

1

1.670,00

1.670,00 €

ut

2

942,00

1.884,00 €

ml

3,80

22,90

87,02 €

Altura total pèrgola des de paviment acabat 312cm
Veure plànols del projecte
Il·luminació pèrgola
Subministrament i instal·lació de focus per pèrgola
Kona XS projector ERCO ref. 34834 (o equivalent)
LED 6w 630lm 3000k blanc càlid
Color focus negre
Inclou la instal·lació de les lluminàries a la pèrgola i la connexió a punt de corrent exterior destinat per a aquest ús
Inclòs tot el material i cablejat necessari per al seu correcte funcionament
Armari exterior
Subministrament i instal·lació d'armari exterior realitzat amb fusta hidròfuga revestida amb melamina color gris fosc
setinat RAL per definir
L'armari està dividit en diferents mòduls connectats entre si, cadascun d'ells amb lleixes interiors
Les portes dels armaris són abatible amb frontisses colzades MENGUAL/ SALICE sèrie 200 Ø35mm ap.165º / 3 unitats
en cada porta (o equivalent)
Dimensions totals
Altura 240cm
Base 535x73cm
Veure plànols del projecte
Gràfica
Subministrament i instal·lació de gràfica per a taller lític realitzada amb forex de 5mm, impressió directa, col·locat sobre
darrere d'armaris, modulada segons armaris
Dimensions totals
535x240cm
Veure plànols del projecte
Faristol
Subministrament i instal·lació de faristol realitzat amb fusta hidròfuga revestida amb melamina color gris fosc setinat RAL
per definir, i vidre laminat transparent i antireflectant 4+4
Ancorat a tarima exterior
Dimensions totals
Altura 105,5cm
Base 190x51cm
Veure plànols del projecte
Il·luminació faristol
Subministrament i instal·lació de perfil led IP65, temperatura de color 3000ºk amb regulació d'intensitat. Inclòs perfil i
difusor
Inclòs cablejat i tot el material necessari per al seu correcte funcionament
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Descripció

Unitat Quantitat Preu unitari

ADEQUACIÓ ESPAIS

Total

38.390,74 €

PAVIMENT PER A CAIXES DE LLUM

2.094,00 €

Paviment per a caixes de llum
Subministrament i instal·lació de paviment per a caixes de llum realitzat amb xapa d'acer natural pavonada g=8mm amb
peus anivelladors
Mesures finals d'aquestes xapes a verificar en obra

pa

1

1.563,00

1.563,00 €

Veure plànols del projecte

ENVÀ EN ACCÉS A BANYS

265,50 €

Envà en accés a banys
Envà realitzat en placa de guix laminat pintat (mateix acabat que la resta de paraments de l'espai)
Tenir en compte que en ell es fixarà una pantalla de 55"

m2

5,31

50,00

REVESTIMENT PARETS

265,50 €

20,64 €

Pintat tipus VIROC
Pintat tipus VIROC en Passadís zona BIE
100cm dámple x 258cm d'alt

m2

2,58

8,00

FILTRES PER A FINESTRES

20,64 €
1.814,40 €

Filtre solar
Subministrament i instal·lació de filtre solar per a finestres situades en el distribuïdor de la planta primera
Per determinar el grau de filtrat de la llum
Vinil opac per a finestres
Subministrament i instal·lació de vinil per a totes aquelles finestres en les que se li ha col·locat museografia davant
Per determinar acabat

m2

16,80

108,00

1.814,40 €

m2

9,50

108,00

1.026,00 €

IL·LUMINACIÓ

2.065,20 €

Il·luminació museogràfica general planta primera
Subministrament i instalacion de lluminària encastada en sostre SKIM Downlight oval flood de ERCO amb regulació
d'intensitat. Ref. 80358 (o equivalent)
LED 8W 840lm 3000K blanc cálido
Color lluminària blanc
Il·luminació manteniment planta primera
Subministrament i instalacion de lluminària encastada en sostre SKIM Downlight de ERCO Ref. 80258 (o equivalent)
LED 13W 1640lm 4000K blanc neutro
Color lluminària passadís blanc
Color lluminària sala negre

ut

2,00

243,60

487,20 €

ut

6,00

263,00

1.578,00 €

MEGAFONIA

3.218,00 €

Micròfon megafonia
Subministrament de micròfon megafonia
Marca Apart
Model MDS.DEL
(o equivalent)

ut

1

318,00

318,00 €

ut

1

688,00

688,00 €

ut

9

58,00

522,00 €

ut

1

90,00

90,00 €

pa

1

1.600,00

1.600,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Mòdul amplificació
Subministrament de mòdul amplificació
Marca Apart
Model MA240
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altaveu interior
Subministrament d'altaveu interior
Marca Apart
Model CM20T
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
Altaveu exterior
Subministrament d'altaveu exterior
Marca Apart
Model MPH31-G
(o equivalent)
Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV
instal·lació megafonia
Instal·lació de tot l'equipament de megafonia descrit anteriorment i posada en marxa
Inclòs tot el material necessari per al seu correcte funcionament

VIGILÀNCIA

2.148,00 €

Arcs de control de sortida
Subministrament i instal·lació d'arcs de control de sortida
Marca Century
Model CA-36 Venus classic
(o equivalent)

ut

2

1.074,00

2.148,00 €

Veure especificacions en projecte d'enginyeria AV

INSTAL·LACIONS

26.765,00 €

Preses de corrent i dades
Subministrament i instal·lació de totes les preses de corrent i dades necessàries per a l'equipament audiovisual així com
per a il·luminació d'elements museogràfics
Inclòs tot el material necessari per al seu correcte funcionament

pa

1,00

TOTAL PEM
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
TOTAL SENSE IVA _ PEC
IVA (21%)
TOTAL PRESSUPOST

26.765,00

26.765,00 €

675.745,21 €
87.846,88 €
40.544,71 €
804.136,80 €
168.868,73 €
973.005,53 €
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UC 01

PAISATGE IMMERSIU

59.398,40 €

UC 02

RECEPCIÓ, BOTIGA I ARMARIETS

20.928,00 €

UC 03

LA DESCOBERTA _ Passadís

12.901,20 €

UC 04

HISTÒRIA D'UN GRAN DESCOBRIMENT _ Sala 01

25.215,57 €

UC 05

ENTORN I FAUNA _ Sala 02

37.826,62 €

UC 06

TECNOLOGIA _ Sala 03

38.604,85 €

UC 07

EVOLUCIÓ HUMANA _ Sala 04

31.374,57 €

UC 08

GRÀFIQUES EXTERIORS

10.887,40 €

UC 10

SALA D'ACTES

2.600,00 €

UC 11

ARMARIETS EXTERIORS MOTXILLES

3.040,00 €

UC 12

SENYALÈTICA

1.115,00 €

UC 13

SENYALÈTICA PATRIMONI

UC 09

390,00 €

PRODUCCIONS AUDIOVISUALS

122.424,00 €

EQUIPAMENT AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA

159.330,75 €

IL·LUMINACIÓ

37.783,30 €

MÒDULS EXTERIORS _ Jardí

73.534,82 €

ADEQUACIÓ ESPAIS

38.390,74 €
TOTAL PEM
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
TOTAL SENSE IVA _ PEC
IVA (21%)
TOTAL PRESSUPOST

675.745,21 €
87.846,88 €
40.544,71 €
804.136,80 €
168.868,73 €
973.005,53 €

1

