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PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT
MITJANÇANT COMPRA DE L'ENLLUMENAT DE NADAL DE PREMIÀ DE MAR
1. OBJECTE
L’objecte d'aquest plec és la contractació del subministrament mitjançant compra de
l’enllumenat de Nadal de Premià de Mar per un termini de 3 anys.
2. PREU
El preu màxim s’estableix en 30.000 €, amb IVA inclòs. Aquest import anirà amb càrrec a
la partida 5007 43101 6230000 Comerç. Compra llums de Nadal, del pressupost municipal.
3. UBICACIÓ DELS ELEMENTS
Les empreses licitadores hauran de presentar un projecte d’il·luminació nadalenca que
contempli la decoració dels eixos comercials que s’estableixen cada any.
Per aquest 2019 la ubicació serà la següent:
Gran Via de Lluís Companys (entre Carretera de Premià de Dalt i Carretera de Vilassar de
Dalt). Nombre mínim d’elements: 19 elements de 4 ó 5 metres de llargada.
Carrer de la Mercè (entre el carrer de la Plaça i Elisenda de Montcada). Nombre mínim
d’elements: 10 elements de 4 ó 5 metres de llargada.
Per els anys 2020 i 2021 el nombre mínim d’elements serà de 29 elements de 4 ó 5 metres
de llargada. La ubicació es concretarà amb l’empresa adjudicada i es determinaran els
eixos comercials prioritzats.
4. CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Els llums de Nadal han de ser de tipus LED o tecnologia similar que asseguri un baix consum
elèctric durant tot el període d’encesa i funcionament.
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També presentarà un dossier amb fotografies dels elements proposats i una simulació o
“rénders” de la instal·lació als principals eixos comercials il·luminats.
Es valorarà que els materials emprats en les garlandes siguin respectuosos amb el medi
ambient.
5. LLOC I TERMINI DEL LLIURAMENT
El lliurament dels elements es realitzarà abans del dia 31 d’octubre de cada any de vigència
del contracte en el lloc que determini el responsable del contracte.
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Per l’any 2019 el termini de lliurament serà 5 dies naturals des de la formalització del
contracte.
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6. RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari serà responsable de les deficiències en el funcionament dels elements
subministrats així com de tots els accidents, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa
atribuïbles a deficiències en la fabricació dels elements subministrats.
7. VALORACIÓ DE LES OFERTES
Les ofertes es valoraran en atenció als següents criteris:


Millora en el preu, fins a 20 punts

La ponderació s’efectuarà atorgant la màxima puntuació a l’oferta econòmica més baixa, i
a la resta de forma inversament proporcional, mitjançant la fórmula següent:
P = 20 * (millor preu ofert / preu ofert)


Valoració tipus de materials emprats: 20 punts
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Materials emprats en les garlandes que siguin respectuosos amb el medi ambient, per
exemple que els motius estiguin fabricats amb material reciclat o reciclable o biodegradable
o material d’origen biològic... 2 punts per cada motiu lluminós fabricat d’acord amb aquests
principis: 20 punts com a màxim.
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