CONSULTES A RESPONDRE A DIFERENTS LICITADORS ESPAI DUNAR22/05/2019
1. En relació al concurs de referència, voldríem saber si també s'ha d'incloure en la
proposta econòmica els elements de comunicació per a la campanya, cartelleria,
díptics, banderoles, etc. , que figuren en la pàgina 79, punt 9 del projecte.
No s’inclouen els elements de comunicació en aquest projecte.
2. Dins dels plecs administratius, al punt 6.8 del projecte s’indica un model de
pantalla tàctil de 22 polzades per a subministrar i instal·lar, i que coincideix amb el
que s’especifica al punt 6.2 (detall suport multimèdia). D’altra banda, en el mateix
punt 6.8, on s’indiquen els barebones (PLAYER NUC-Core i3/7100U) a emprar per
a reproduir els interactius de les pantalles tàctils, apartat: (Ordinador pantalles
tàctils), apareix una pantalla de 55” (LG 55SE3KD) que no podem ubicar dins el
projecte, i que evidentment no es pot instal·lar a la taula. Podrien indicar-nos on
va aquest element, quin suport empra, el tipus de reproductor, i quins requisits té
de continguts i connectivitat per a preparar l’oferta?
Es tracta d'una pantalla on es reprodueix el vídeo introductori en bucle.
La pantalla va amb un suport de peu autosustentat (no va encastada a la taula).
Està previst de reproduir el contingut directament des d'un llapis USB. Per tant no
requereix de cap reproductor especial.
3. En el plànol d’ubicació dels dos interactius (A la pàgina 49), hi ha unes marques
amb topalls vermells i blaus. Tenim clar els de la taula, i els altres a la paret
ondular?, i el de la entrada?,....
Solament cal tenir en compte 2 punts de connexions elèctriques per a la taula
(pantalla tàctils) i 1 punt de connexió elèctrica per a la pantalla de 55’ a la paret
de l’entrada.
4. També parleu d’un vídeo d’inici que no consta en els amidaments ni hi ha cap
referencia.
És un vídeo d’introducció de les dunes de Castelldefels.
5.

Pàgina 35 ,5.2.1 Taula dunar, diu: “Els continguts exposats en la taula, mes enllà
dels panells, contenen 5 vitrines amb objectes per tocar…”, això es contradiu amb
les urnes dels amidaments,.. son urnes tancades?
La idea és que algunes urnes es puguin obrir per permetre tocar algun objecte
amb assistència de un professor/monitor, pensant en les visites escolars.

6. Pàgina 71, El masteler per la pancarta exterior, existeix?
Si

7. Pàgina 72 ,El vinil per recobrir la vidriera, es filtre solar?
Si
8. Les mides d’alçada pot ser que estiguin equivocades 110 mm?
L’alçada màxima de les lames de fusta de la taula és de 400mm màximum (en
qüestió del dibuix constructiu final de la taula)
9. Pàgina 75, Suports gràfics, podríem saber quants son impresos i quants gravats
làser?
A estudiar amb el desenvolupament del projecte (depens del tipus de grafisme i
de les mides de les tipografies)
10. Pàgines 66, 67 i 45, 6.5 Vitrina, es una unitat amb porta 400x1200. Si va encastada
en els llistons, per on fem la porta, o l’obertura?
EL sistema d’obertura de cada vitrina queda per estudiar amb el desenvolupament
del projecte (en funció del contingut exacte de la vitrina).
11. 6.6 Urnes. Tres unitats de 300x300, no accessibles?
Urnes i vitrines han de ser accessibles per manteniment o visita guiada, però
potser no cal que siguin accessibles al públic en general. És un tema que cal
estudiar amb el desenvolupament del projecte de contingut.
12. Pàgina 66 Vitrina. Les mesures no coincideixen amb els plànols
Descripció 30x30x38,5 dues unitats. Dibuix en planta tres unitats
Descripció 120x40x38,5 dues unitats. Dibuix en planta una unitat.
Vitrina: Dimensions principals: 90 (L) x30 (W) x38.5 (H) cm (x1)/ 120 (W) x40 (W)
x38.5 (W) H) cm (x1) (variació possible si és necessari)
Urnes: 30 (W) x30 (W) x38.5 (H) cm (x3) (variació possible si és necessari)

13. Pàgina 39, 5.2.3 Maquetes tàctils. Mides descripció 500x300, plànol 300x300,
confirmar mida
A estudiar en el desenvolupament del projecte
14. Pàgina 60,Porta d’accés a la part inferior?
A estudiar en el desenvolupament del projecte

15. Com es el sostre per ancorar els ventiladors?

El sostre és de rajola de terrassa i biguetes de fusta, no obstant per a validar la
correcta instal·lació dels ventiladors es proposa la visita a l’espai.
16. el Centre disposa d'imatge corporativa? es per tenir en compte a l'hora de fer el
disseny del plafó. Imatge municipal institucional.
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17. Com s'ha de presentar la mostra de l'interactiu?, en suport físic?
El format i el contingut dels interactius no està tancat, depenen dels altres
continguts expositius. La proposta suggerida per desenvolupar les dos
interactivitats sobre continguts rellevants de les dunes podria ser:
•
•
18.

Com es forma una duna marítima, elements que hi intervenen, fixació de
dunes
Elements que posen en perill les dunes i el litoral.
Confirmar que tota la fusteria ha de ser ignifuga.

Certificació́ de la fusta: ha de complir els requisits d’emissió de formaldehid classe
E1 segons la norma EN 13986 (E1: baixa emissió).
19. Pagina 50. Parleu de prop de 110 taulers de fusta, tallats en taulers de 150x100cm
d'alçada (màxim) Pagina 55. en la secció transversal consta com a mida d'alçada
màxima 30,49 cm Quina es la correcta?
L’alçada màxima de les lames de fusta de la taula és de 40 cm.

