PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES QUE REXERÁN A
CONTRATACIÓN DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA, POLO PROCEDEMENTO
ABERTO URXENTE, NON SUXEITO A REGULACIÓN HARMONIZADA, CON VARIOS
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, DAS OBRAS DE REFORMA DA PROTECCIÓN DA
PISTA DE ATLETISMO HIDRÁULICA CUBERTA, NO RECINTO FEIRAL DE
EXPOURENSE EN OURENSE.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. OBXECTO. ORZAMENTO E PRAZO

Este prego de prescricións técnicas ten por obxecto definir as condicións e criterios que
servirán de base para a contratación do sistema de protección do pavimento da pista de
atletismo hidráulica cuberta, e da execución das obras complementarias, no recinto
feiral Expourense en Ourense.
Estas condicións serán de obrigado cumprimento para o adxudicatario, que deberá
facer constar que as coñece e se compromete a executalas mediante a sinatura deste
prego unha vez se resolva o procedemento de adxudicación e contratación.

O incumprimento dalgunhas das condicións do prego de prescricións técnicas sen a
autorización expresa da Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense poderá supoñer
a resolución do contrato.
Para o relativo as cuestión técnicas de carácter xeneral, non sinaladas neste prego,
estarase ao disposto no prego de condicións do proxecto técnico e á Normativa de
obrigado cumprimento.
Os condicionantes de partida e a definición das obras necesarias son os que se
recollen no “Proxecto técnico para a protección do pavimento da pista de atletismo
hidráulica en Expourense”, redactado polo arquitecto Cristóbal Ocáriz Meana.
As medicións e os prezos das partidas incluídas neste proxecto son unha
aproximación ao importe previsto para cada un dos grupos de actuacións sinalados no
apartado 1 do cadro resume, axustándose o presuposto total ao importe máximo
previsto .
As solucións técnicas propostas son as que se reflicten no Proxecto técnico, en
consecuencia, non son susceptibles de ser modificadas.
Obxecto da obra:
A actuación consistirá na instalación dun sistema de protección da pista de atletismo
hidráulica cuberta, cando se proceda ao uso feiral do recinto, capaz de distribuír
uniformemente as cargas para os usos previstos, evitando o afundimento do
pavimento da pista pola concentración dunha carga elevada e facilitando o
desprazamento de maquinaria e pase de peóns, de xeito que quede asegurada a
rixidez do sistema e protexa a pista de substancias susceptibles de deteriorar o

material deportivo da mesma. Asemade, deberán executarse as obras
complementarias precisas para a nivelación do piso no recinto feiral para evitar que se
produzan desniveis que poidan ocasionar caídas aos visitantes dos eventos ou
entorpecementos na instalación dos stands.

Orzamento previsto para a obra:

O sinalado no cadro resumo

Prazo de execución:

O sinalado no cadro resumo

2. CADRO RESUMO DOS DATOS PARTICULARES
PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES

DO

PREGO

DE

ORZAMENTO MÁXIMO DAS OBRAS:

1. Subministro de sistema de protección da pista composto por
taboleiros contrachapados de BIDUEIRO con resinas fenólicas e
recubertos con film fenólico en ámbalas dúas caras. As dimensións
mínimas dos taboleiros serán 2.500 x 1.250 mm. e 21mm de espesor
mínimo. Cada taboleiro irá ranurado mecanicamente en todo-la súa
contorna con unha profundidade de 18mm de fondo ou o requirido
para encaixar unha pletina de aluminio en dous dos seus cantos co
fin de trabar uns con outros de xeito que o sistema, unha vez
instalado, permita a absorción e reparto das cargas e tensións que se
poidan producir no recinto e así como vibracións e movemento.
Todo o conxunto se executará de conformidade coas especificacións
que se sinalan no proxecto técnico e de acordo co despece que se
propón. Asemade, disporanse as pezas especias e mecanismos de
localización das arquetas segundo o deseño do proxecto, así como
as pezas de remate na contorna da pista.
Os taboleiros sinalizaranse con marca permanente de xeito que
sexan identificados inequivocamente e localizables nun plano no que
se reflicta o sistema de protección e que será facilitado á propiedade
para as posteriores montaxes e desmontes.
A montaxe incluirá a primeira capa de protección (Bateco).

2. Nivelación do pavimento tanto na área situada baixo a
protección, como no pavimento que debe quedar enrasado cos
taboleiros, mediante a formación de un caixeado, que se debe
prolongar, cando menos, nunha contorna de 1 m fora do sistema de
protección.

120.804,90 €

88.860,45 €

3. Subestrutura de reforzo para o foso de salto de lonxitude,
formada por perfís de aceiro laminado sobre a cal deberán poder
colocarse uns taboleiros de madeira contrachapada con resinas
fenólicas. O conxunto quedará a nivel do pavimento de atletismo
para, unha vez montado, instalar o sistema de protección da pista
formada polas dúas capas que se describen no proxecto.
A subestrutura debe ser totalmente desmontable para a realización
dos eventos deportivos.

2.440,39 €

4. Nivelación das tapas das canais nas que se dispoñen as
arquetas, localizadas fora da zona de protección pero dentro da zona
de recrecido do pavimento, mediante o recalce das tapas existentes.

3.973,83 €

5. Sistema de Sinalización da pista tanto do perímetro exterior,
interior, pasos reforzados, foso de salto de lonxitude e caixetín,
mediante o pintado sobre os taboleiros de protección.

1.904,00 €

7. Xestión de residuos da construción

1.080,66 €

8. Seguridade e Saúde

2.161,34 €

Total obra
IVE (21%)

221.225,57€
46.457,37 €

Total obra con IVE

267.682,94 €

PRAZO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA:
Prazo total da obra

13 semanas

Este prazo comezará a contar a partir do día seguinte á data da sinatura da acta de
comprobación do trazado.

PROMOTOR

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense
3. RECOMENDACIÓNS E NORMAS DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS E
CONTIDOS MÍNIMOS.
- Á vista da especificidade dos traballos, recoméndase visitar a instalación previamente
á presentación da oferta.
- Coa documentación da oferta achegarase unha mostra do taboleiro, descrito no
epígrafe 1 e no proxecto técnico, deberá presentarse sinalizado tanto para o seu
recoñecemento individual como no conxunto da pista. Asemade achegarse unha mostra
da peza que se empregará para salvar o desnivel cando o sistema de protección estea
desmontado por mor do uso deportivo.
Todas estas mostras serán por conta dos licitadores.
- Na oferta incluirase o asesoramento técnico durante o primeiro desmonte e posterior
montaxe, por persoal cualificado da empresa adxudicataria, nas datas a determinar por
parte da propiedade, en función do calendario de eventos propios da actividade feiral e
deportivos.
4. COORDINACIÓN E SUPERVISIÓN TÉCNICA DAS OBRAS

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense
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