PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIX EL
CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT
CORRECTIU I PREVENTIU DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DELS
APARCAMENTS CASERNES, PEIXATERIA, CHARLIE RIVEL I SANT CAMIL
1. Objecte del contracte

L’objecte del projecte és la prestació dels serveis de manteniment correctiu i
preventiu de les instal·lacions elèctriques dels aparcaments Casernes, Peixateria,
Charlie Rivel i Sant Camil.

Aquest contracte inclourà totes aquells serveis necessaris per:
1. Mantenir l’equipament funcionant els 365 dies de l’any x 24 hores, ja sigui
amb la escomesa principal o bé amb el generador ja instal·lat en cas de tall
de subministrament per companyia.
2. Aquelles actuacions necessàries per compliment de la legalitat ja vinguin
d’ECA, inspeccions municipals o revisions periòdiques.
3. Instal·lacions necessàries per monitorització els diferencials crítics.
4. 1 simulacre anual de caiguda de tensió per avaluació de punts de millora.
5. En cas de qualsevol incidència elèctrica, el temps de reacció màxima haurà
de ser de 20 minuts.

2. Instal·lacions a efectuar el manteniment.
1.
2.
3.
4.

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió
Instal·lacions d’enllumenat d’emergència i senyalització
Instal·lacions d’enllumenat interior i exterior
Instal·lacions de línies de baixa tensió, quadres i lluminàries interiors dels
aparcaments tant registrables com visitables.
5. Instal·lacions de lluminàries exteriors allà on n’hi hagi.

Vilanova i la Geltrú, 3 de Desembre de 2015.

3.

Execució del Contracte
Esdevenir l’adjudicatari d’aquest contracte no suposarà automàticament un dret de
cobrament del valor del contracte. Caldrà aportar a cada factura l’encàrrec o
comanda així com albarà o pressupost confirmat per persona responsable. L’import
de la factura es deduirà del valor del contracte. Així, el procediment de execució de
servei serà el següent:
1. Comanda per part de la Societat i presentació de pressupost.
2. Albarà signat per treballador responsable
3. Presentació de factura
4. Conformació de factura per Responsable del encàrrec.
5. Pagament

