ANNEX C

PROGRAMA DE TREBALLS I CALENDARI DE LLIURAMENTS

Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic, el projecte
executiu i posterior direcció d'obra corresponent LA CONSTRUCCIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE
102 PLACES I CENTRE DE DIA DE 20 PLACES DE MOLINS DE RE
Termini màxim per a la redacció dels treballs .......................................................................... 7 mesos


Calendari de lliurament de treballs corresponents a les activitats principals

-

Lliurament Avantprojecte: ..............................1 mes a partir de la signatura del contracte.

-

Lliurament Projecte Bàsic: .............................2 mes a partir de l’aprovació de l’Avantprojecte.

-

Lliurament Projecte Executiu Maqueta: .........4 mesos a partir de la signatura del contracte.

 Programa de Treballs
Subactivitats obligatòries a incloure - dins cada activitat principal- en el Programa de Treballs.
Avantprojecte:
- Estudi/s geotècnic/s.
- Arquitectura: programa funcional i encaix, moviments de terres definits i
tancaments primaris plantejats.
- Estructures: definicions i justificacions prèvies.
- Instal·lacions: descripció i criteris generals.
- Pressupost estimat per capítols.
- Lliurament de l'Avantprojecte.
Projecte Bàsic:
- Arquitectura: Solucions constructives definides i dimensionats.
- Estructura: Solucions constructives definides i dimensionats.
- Instal·lacions: predimensionats.
- Pressupost detallat per capítols.
- Estudi de Seguretat i Salut.
- Memòria d'execució.
- Annex de qualitat i medi ambient.
- Lliurament del Projecte Bàsic.
Projecte Executiu:
- Arquitectura: Documentació definitiva.
- Estructura: Documentació definitiva.
- Instal·lacions: Documentació definitiva.
- Estat d’amidaments detallat i Pressupost final.
- Memòria d’execució i pla de treballs definitiu.
- Plec de condicions tècniques.
- Estudi de Seguretat i Salut definitiu.
- Annex de qualitat i medi ambient.
- Control de qualitat - documental del Projecte Executiu.
- Lliurament del Projecte Executiu (maqueta).
- Lliurament del Projecte Executiu definitiu (*).
(*) Es preveurà un període de 2 setmanes des que es lliura la maqueta fins que es realitzi el
lliurament del Projecte Executiu definitiu. El Projecte Executiu definitiu s'haurà de lliurar - com a
màxim - a les 1 setmanes d'haver rebut l'informe d'incidències resultant de la supervisió de la
maqueta.
Es recorda als licitadors que, a partir d’aquest Annex, s’ha de desenvolupar el Programa de
Treballs, amb expressió de les diferents activitats i subactivitats, indicant els tècnics proposats
per cadascuna d’elles i determinant la seva dedicació i termini segons el punt corresponent del
Plec de Bases.
NO HA D’INCLOURE EL TERMINI DE REDUCCIÓ DEL PROJECTE JA QUE SERIA RAÒ DE DESCALIFICACIÓ
DIRECTA.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

