
 

ANNEX NÚM. 5  

 

UNITATS DE PERSONAL I MATERIAL A VALORAR PER PART DE 
L’ADJUDICATARI.  

 
 
 

Per part del licitador s’haurà de presentar la valoració del cost/h del personal 

indicat en el present annex, indicant a més la baixa proposada sobre els preus 

de partides d’obra, materials i maquinaria de la base ITEC2003, que regularan 

les actuacions de les intervencions per averia, manteniment correctiu, millores, 

etc, que s’hagin de portar a terme durant el període  de vigència del contracte.  

 
A012H000 h Oficial 1a electricista 40 € (*) 
A012M000 h Oficial 1a muntador 40 € (*) 
A013H000 h Ajudant electricista 30 € (*) 
A013M000 h Ajudant muntador 30 € (*) 

 

* Aquestes quantitats inclouen en el preu/hora la part proporcional de 

desplaçaments, dietes, quilometratges, etc. 

 

Els materials consumibles i els de reposició per avaria es valoraran pel següent 

criteri. 

a) Consumibles 

Els consumibles són reposició de materials fruit del desgast, i que per 

tant és previsible. Elements com tubs fluorescents , fusibles , corretges 

de ventiladors, canvi de detectors de fums, etc,  es facturaran a PVP de 

tarifa amb un descompte indicat en l'oferta econòmica, no es facturarà 

la mà d'obra , ja que aquesta forma part del manteniment preventiu. 



 

b) Reposició per avaries 

Els materials fruit de la reparació d'avaries que no siguin fruit del 

desgast previsible (aparellatge elèctric, centrals d'incendis, detectors 

avariats, motors, ventiladors o bombes avariats , etc), aquests materials 

es facturaran de la següent manera : 

1) S'aplicarà el preu d'un equip similar de la base de preus ITEC 2013 

, si sorgeixen variacions de qualitat o de característiques tècniques, 

s'aplicarà el PVP del nou material comparant-lo amb el PVP del 

material de la base ITEC, multiplicant el preu ITEC pel quocient 

(PVP nou) / PVP (base ITEC) 

2) Se li aplicarà un coeficient de 1,25 al ser obres de reparació 

3) Se li aplicarà un BI + G.G del 19% 

4) Se li aplicarà la baixa que s'indicarà en l'oferta 

 

Petites obres de millores o de reforma 

Aquestes tipus d'intervencions són fruit de l'actualització i necessitats de 

l'explotació dels aparcaments, de manera que el procediment a aplicar serà 

similar al del punt anterior, havent de presentar l'empresa un estat 

d'amidaments complet valorat com s'indicava en el punt anterior, acompanyat 

d'una breu memòria i plànols, que serà aprovat si s’escau per PRAT ESPAIS. 
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