Plec de prescripcions tècniques del contracte de subministrament i instalꞏlació de finestres de fusteria
d’alumini amb destí a l’escola Santa Eulàlia, per a la renovació de finestres existents.

Annex 2: Pressupost
- Amidaments
- Quadre de preus
- Pressupost

Plec de prescripcions tècniques del contracte de subministrament i instalꞏlació de finestres de fusteria
d’alumini amb destí a l’escola Santa Eulàlia, per a la renovació de finestres existents.

Amidaments

Annex 2: PPT Contracte subministrament i instal·lació de finestres a l´Escola Santa Eulàlia

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 22/03/21
01
01

FUSALP1

u

Pàg.:

1

PRESSUPOST FINESTRES_ESCOLA_SANTA_EULÀLIA
SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals aproximades (bxh) 890 x 2850
mm a base de porta d'una fulla batent practicable, i una part superior fixa, amb trencament de pont tèrmic, color
granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de
penjar, elements de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si
s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs
de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i
transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició P1).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

Num.

Text

Tipus

1
2

C
Planta baixa

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
2

FUSALF1

u

TOTAL Fórmula

Total
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals aproximades (bxh) 2620 x
2900 mm a base de conjunt format per una finestra d'una fulla batent practicable, dues fulles laterals fixes i tres
fulles inferiors fixes, amb trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria
exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació, tanques, manubris, perfils
de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat
interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent
inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió
de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F1).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

Num.

Text

Tipus

1

C

2

Planta baixa
3 Planta primera
4 Planta segona

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000
2,000
2,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
3

FUSALF2

u

TOTAL Fórmula

Total
2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
6,000

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals aproximades (bxh) 1920 x
1720 mm a base de finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus),
del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de
fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de
desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i
transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F2).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

Num.

Text

1
2

Planta baixa
3 Planta primera
4 Planta segona

Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
7,000
22,000
24,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL Fórmula

Total
7,000 C#*D#*E#*F#
22,000 C#*D#*E#*F#
24,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 22/03/21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

FUSALF3

u

2

53,000

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals aproximades (bxh) 1560 x
1720 mm a base de finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus),
del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de
fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de
desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i
transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F3).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

Num.

Text

Tipus

1

C

2

Planta baixa
3 Planta primera
4 Planta segona

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
8,000
12,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
5

FUSALF4

u

TOTAL Fórmula

Total
1,000 C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#
21,000

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals aproximades (bxh) 1780 x
1720 mm a base de finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus),
del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de
fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de
desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i
transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F4).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

Num.

Text

Tipus

1
2

C
Planta baixa

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
2,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
6

FUSALF5

u

TOTAL Fórmula

Total
2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals aproximades (bxh) 1800 x 440
mm a base de finestra de dues fulles, una fixa i una batent, amb trencament de pont tèrmic, color granat
(Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar,
elements de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si
s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs
de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i
transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F5).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

Num.

Text

Tipus

1

C

2

Planta baixa
3 Planta primera
4 Planta segona

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
5,000
2,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
7

FUSALF6

u

TOTAL Fórmula

Total
1,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
8,000

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals aproximades (bxh) 2700 x 440
mm a base de finestra de tres fulles, una batent, un element separador entre fulles, una fixa i una batent, amb
trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 22/03/21

Pàg.:

3

proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del
marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat
de registre de persiana, treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau,
separació de residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta.
Tot inclòs. (Posició F6).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Num.

Text

Tipus

1

C

2

Planta baixa
3 Planta primera
4 Planta segona

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
1,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
8

FUSALF6S

u

TOTAL Fórmula

Total
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
3,000

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals aproximades (bxh) 2700 x 440
mm a base de finestra de tres fulles, una batent, una fixa, un element separador entre fulles, i una batent, amb
trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part
proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del
marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat
de registre de persiana, treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau,
separació de residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta.
Tot inclòs. (Posició F6S).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

Num.

Text

Tipus

1

C

2

Planta baixa
3 Planta primera
4 Planta segona

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
1,000
1,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
9

FUSALF7

u

TOTAL Fórmula

Total
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
3,000

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals aproximades (bxh) 1590 x 440
mm a base de finestra de dues fulles, una fixa i una batent, amb trencament de pont tèrmic, color granat
(Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar,
elements de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si
s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs
de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i
transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F7).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

Num.

Text

Tipus

1

C

2

Planta baixa
3 Planta primera

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
3,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
10

FUSALF8

u

TOTAL Fórmula

Total
1,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
4,000

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals aproximades (bxh) 1920 x 740
mm a base de finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del
mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües,
tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge de
l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 22/03/21

Pàg.:

4

reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F8).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Num.

Text

Tipus

1
2

C
Planta baixa

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
5,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
11

FUSALF9

u

TOTAL Fórmula

Total
5,000 C#*D#*E#*F#
5,000

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals aproximades (bxh) 800 x 440
mm a base de finestra d'una fulla batent, amb trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix
RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües,
tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge de
l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F9).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

Num.

Text

Tipus

1
2

C
Planta baixa

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
12

FUSALF10

u

TOTAL Fórmula

Total
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals aproximades (bxh) 1920 x 700
mm a base de finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del
mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües,
tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge de
l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F10).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

Num.

Text

Tipus

1
2

C
Planta baixa

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
4,000

Longitud

Ample

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
13

VIDREC10

Num.

Text

1
2

P1
3 F1
4 F2

m²

TOTAL Fórmula

Total
4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminat), 3+3/10/3+3, conjunt format per vidre exterior
laminat 3+3 mm compost per dos vidres de 3 mm, units mitjançant una làmina incolora de butiral de polivinil,
cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior
laminat de baixa emissió tèrmica 3+3 mm compost per dos vidres de 3 mm, units mitjançant una làmina incolora
de butiral de polivinil; gruix total 22 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanqueïtat. Senyalització de
les fulles.Tot inclòs.
Tipus

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats
1,000
6,000
53,000

Longitud
0,890
2,620
1,920

Ample
2,850
2,840
1,720

Alçada

TOTAL Fórmula

Total
2,537 C#*D#*E#*F#
44,645 C#*D#*E#*F#
175,027 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F3
F4
F5
F6
F6S
F7
F8
F9
F10

Data: 22/03/21
21,000
2,000
8,000
3,000
3,000
4,000
5,000
1,000
4,000

1,560
1,780
1,800
2,700
2,700
1,590
1,920
0,800
1,920

Pàg.:

1,720
1,720
0,440
0,440
0,440
0,440
0,740
0,440
0,700

56,347
6,123
6,336
3,564
3,564
2,798
7,104
0,352
5,376

TOTAL AMIDAMENT

313,773

14

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

EUR

5

Plec de prescripcions tècniques del contracte de subministrament i instalꞏlació de finestres de fusteria
d’alumini amb destí a l’escola Santa Eulàlia, per a la renovació de finestres existents.

Quadre de preus

Annex 2: PPT Contracte subministrament i instal·lació de finestres a l´Escola Santa Eulàlia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

FUSALF1

u

Data:

22/03/21

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals
aproximades (bxh) 2620 x 2900 mm a base de conjunt format per una finestra d'una fulla
batent practicable, dues fulles laterals fixes i tres fulles inferiors fixes, amb trencament de
pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs
part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació, tanques, manubris, perfils de
reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts,
peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge
de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i
transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició F1).

Pàg.:

1

663,00

€

684,00

€

670,00

€

678,00

€

- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
(SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS)
P-2

FUSALF2

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals
aproximades (bxh) 1920 x 1720 mm a base de finestra de dues fulles corredisses, amb
trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior
existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació, tanques,
manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana,
treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació
de residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de
paleta. Tot inclòs. (Posició F2).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
(SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS)

P-3

FUSALF3

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals
aproximades (bxh) 1560 x 1720 mm a base de finestra de dues fulles corredisses, amb
trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior
existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació, tanques,
manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana,
treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació
de residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de
paleta. Tot inclòs. (Posició F3).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
(SIS-CENTS SETANTA EUROS)

P-4

FUSALF4

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals
aproximades (bxh) 1780 x 1720 mm a base de finestra de dues fulles corredisses, amb
trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior
existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació, tanques,
manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana,
treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació
de residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de
paleta. Tot inclòs. (Posició F4).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
(SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-5

FUSALF5

u

Data:

22/03/21

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals
aproximades (bxh) 1800 x 440 mm a base de finestra de dues fulles, una fixa i una batent,
amb trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria
exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana,
treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació
de residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de
paleta. Tot inclòs. (Posició F5).

Pàg.:

2

548,00

€

689,00

€

543,00

€

639,00

€

392,00

€

- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
(CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)
P-6

FUSALF6

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals
aproximades (bxh) 2700 x 440 mm a base de finestra de tres fulles, una batent, un element
separador entre fulles, una fixa i una batent, amb trencament de pont tèrmic, color granat
(Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part proporcional de
ferratges de penjar, elements de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del
marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i
exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge de l'element de fusteria
existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F6).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
(SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS)

P-7

FUSALF7

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals
aproximades (bxh) 1590 x 440 mm a base de finestra de dues fulles, una fixa i una batent,
amb trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria
exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana,
treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació
de residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de
paleta. Tot inclòs. (Posició F7).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
(CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS)

P-8

FUSALF8

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals
aproximades (bxh) 1920 x 740 mm a base de finestra de dues fulles corredisses, amb
trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior
existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació, tanques,
manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana,
treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació
de residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de
paleta. Tot inclòs. (Posició F8).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
(SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS)

P-9

FUSALF9

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals
aproximades (bxh) 800 x 440 mm a base de finestra d'una fulla batent, amb trencament de
pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs
part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació, tanques, manubris, perfils de
reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts,

Annex 2: PPT Contracte subministrament i instal·lació de finestres a l´Escola Santa Eulàlia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

22/03/21

Pàg.:

3

peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge
de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i
transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició F9).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS)
P-10

FUSALP1

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals
aproximades (bxh) 890 x 2850 mm a base de porta d'una fulla batent practicable, i una part
superior fixa, amb trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la
fusteria exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana,
treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació
de residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de
paleta. Tot inclòs. (Posició P1).

934,00

€

634,00

€

689,00

€

89,50

€

- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
(NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS)
P-11

FUSALF10

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals
aproximades (bxh) 1920 x 700 mm a base de finestra de dues fulles corredisses, amb
trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior
existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació, tanques,
manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana,
treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació
de residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de
paleta. Tot inclòs. (Posició F10).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS)

P-12

FUSALF6S

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de dimensions totals
aproximades (bxh) 2700 x 440 mm a base de finestra de tres fulles, una batent, una fixa, un
element separador entre fulles, i una batent, amb trencament de pont tèrmic, color granat
(Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part proporcional de
ferratges de penjar, elements de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del
marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i
exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge de l'element de fusteria
existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F6S).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
(SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS)

P-13

VIDREC10

m²

Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminat), 3+3/10/3+3, conjunt format
per vidre exterior laminat 3+3 mm compost per dos vidres de 3 mm, units mitjançant una
làmina incolora de butiral de polivinil, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior laminat de baixa emissió
tèrmica 3+3 mm compost per dos vidres de 3 mm, units mitjançant una làmina incolora de
butiral de polivinil; gruix total 22 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compatible
amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanqueïtat.
Senyalització de les fulles.Tot inclòs.
(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

Plec de prescripcions tècniques del contracte de subministrament i instalꞏlació de finestres de fusteria
d’alumini amb destí a l’escola Santa Eulàlia, per a la renovació de finestres existents.

Pressupost
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Data: 22/03/21

Obra

01

Pressupost FINESTRES_ESCOLA_SANTA_EULÀLIA

Capítol

01

SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES

1 FUSALP1

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 890 x 2850 mm a base de porta
d'una fulla batent practicable, i una part superior fixa, amb trencament
de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria
exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar,
elements de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment
del marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts,
peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana,
treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs
persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre
de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot
inclòs. (Posició P1).

Pàg.:

1

934,00

1,000

934,00

663,00

6,000

3.978,00

684,00

53,000

36.252,00

670,00

21,000

14.070,00

- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. (P - 10)
2 FUSALF1

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 2620 x 2900 mm a base de
conjunt format per una finestra d'una fulla batent practicable, dues
fulles laterals fixes i tres fulles inferiors fixes, amb trencament de pont
tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior
existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de
fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o
muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de
remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de
desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si
s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició F1).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. (P - 1)

3 FUSALF2

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1920 x 1720 mm a base de
finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic,
color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent,
inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge
de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat
interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de
desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si
s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició F2).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. (P - 2)

4 FUSALF3

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1560 x 1720 mm a base de
finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic,
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Pàg.:

2

color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent,
inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge
de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat
interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de
desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si
s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició F3).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. (P - 3)
5 FUSALF4

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1780 x 1720 mm a base de
finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic,
color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent,
inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge
de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat
interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de
desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si
s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició F4).

678,00

2,000

1.356,00

548,00

8,000

4.384,00

689,00

3,000

2.067,00

- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. (P - 4)
6 FUSALF5

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1800 x 440 mm a base de
finestra de dues fulles, una fixa i una batent, amb trencament de pont
tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior
existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de
fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o
muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de
remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de
desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si
s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició F5).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. (P - 5)

7 FUSALF6

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 2700 x 440 mm a base de
finestra de tres fulles, una batent, un element separador entre fulles,
una fixa i una batent, amb trencament de pont tèrmic, color granat
(Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part
proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació, tanques,
manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de
premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i
exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge de
l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de
residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió
de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F6).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
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- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. (P - 6)
8 FUSALF6S

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 2700 x 440 mm a base de
finestra de tres fulles, una batent, una fixa, un element separador entre
fulles, i una batent, amb trencament de pont tèrmic, color granat
(Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part
proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació, tanques,
manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de
premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i
exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge de
l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de
residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió
de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F6S).

689,00

3,000

2.067,00

543,00

4,000

2.172,00

639,00

5,000

3.195,00

392,00

1,000

392,00

- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. (P - 12)
9 FUSALF7

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1590 x 440 mm a base de
finestra de dues fulles, una fixa i una batent, amb trencament de pont
tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior
existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de
fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o
muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de
remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de
desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si
s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició F7).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. (P - 7)

10 FUSALF8

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1920 x 740 mm a base de
finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic,
color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent,
inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge
de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat
interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de
desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si
s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició F8).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. (P - 8)

11 FUSALF9

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 800 x 440 mm a base de finestra
d'una fulla batent, amb trencament de pont tèrmic, color granat
(Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent, inclòs part
proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació, tanques,
manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge de
premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i

EUR
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4

exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge de
l'element de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de
residus, càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió
de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs. (Posició F9).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. (P - 9)
12 FUSALF10

u

Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1920 x 700 mm a base de
finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic,
color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent,
inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o muntatge
de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de remat
interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs de
desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si
s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició F10).

634,00

4,000

2.536,00

89,50

313,773

28.082,68

- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. (P - 11)
13 VIDREC10

TOTAL

Capítol

m²

Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminat),
3+3/10/3+3, conjunt format per vidre exterior laminat 3+3 mm compost
per dos vidres de 3 mm, units mitjançant una làmina incolora de butiral
de polivinil, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 10 mm, i vidre interior laminat de baixa
emissió tèrmica 3+3 mm compost per dos vidres de 3 mm, units
mitjançant una làmina incolora de butiral de polivinil; gruix total 22 mm,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora,
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanqueïtat. Senyalització de les fulles.Tot inclòs. (P 13)
01.01

101.485,68

EUR
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1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES
101.485,68
Obra

01

Pressupost FINESTRES_ESCOLA_SANTA_EULÀLIA

101.485,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
101.485,68
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost FINESTRES_ESCOLA_SANTA_EULÀLIA
101.485,68
101.485,68

euros

Annex 2: PPT Contracte subministrament i instal·lació de finestres a l´Escola Santa Eulàlia

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

101.485,68

Subtotal

101.485,68

21 % IVA SOBRE 101.485,68...............................................................................................

21.311,99

€

122.797,67

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT VINT-I-DOS MIL SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS )

Berga, 22 de març de 2021

Josep Torner Grandia
Arquitecte tècnic
Enginyer d´edificació
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

