PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PEL SUBMINISTRAMENT D’ARMARIS MÒBILS
COMPACTES, DE MOBILIARI I ORDINADORS, PER A L’AMPLIACIÓ DE DIPÒSIT I CREACIÓ DE SALA
DE CONSULTA DE L'ARXIU MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

1. Objecte del contracte
L’objecte del present plec és l’establiment de les prescripcions tècniques particulars que han de regir la
contractació del subministrament d'armaris mòbils compactes, per a l'ampliació de dipòsit, a instal·lar al
soterrani de la Biblioteca, i subministrament de mobiliari i d'ordinadors per a la creació d'una sala de
consulta de l'Arxiu Municipal a l’edifici nou de l'Ajuntament.
La licitació d’aquest contracte es divideix per raó d’oportunitat, econòmic i millor servei en tres lots
diferenciats que són:
LOT 1.- Subministrament d'armaris mòbils compactes
LOT 2.- Subministrament de mobiliari sala de consulta: Inclou cadires, taules, penja roba,
mobiliari especial i vitrines.
LOT 3.- Subministrament de dos ordinadors de sobre taula, i un ordinador portàtil.

2. Descripció de les característiques tècniques dels tres lots
Les característiques tècniques de tots els materials i equips a subministrar son les següents:
LOT 1: Subministrament d'armaris mòbils compactes
Els armaris compactes han d'anar sobre rails damunt del paviment i amb rampes metàl·liques als costats.
L'espai on s'instal·laran és de 70 metres quadrats. Es troba al soterrani de la Biblioteca de Castelldefels.
D'aquests 70 metres quadrats, 14 metres de llarg per 5 d'amplada i 3,5 metres d'alçada, s'han de deixar un
passadís d'un metre i 30 centímetres ja que es tracta d'una sala de pas cap d'altres sales. Segons una
estimació hem calculat que per a arxivadors de 350 mm x 260 x 135 (la mida normalitzada de l'Ajuntament
de Castelldefels) ens donaria per a un 4.500 arxivadors, repartits en set nivells amb un total aproximat de
652 metres lineals de prestatgeries.
LOT 2: Subministrament de mobiliari sala de consulta
- 4 taules grans tipus biblioteca, de fusta bilaminada i amb estructures metàl·liques, de 200cm x 160cm x
72cm d'alçada x 19 mm de grossor. Color fusta clar.
- 3 taules de treball, del mateix model que les anteriors, de fusta bilaminada i estructura metàl·lica, de
160cm x72com d'alçada x 19mm de grossor. Color fusta clar.
- 16 cadires tapissades, quatre per taula. Color a lloc amb les taules amb una tonalitat més fosca.
- 3 cadires d'oficina, amb rodes, recolza braços, tapissades, regulades d'alçada i d'esquena.
- 1 buc de tres calaixos del mateix model que les taules de treball, estructura de melamina i bilaminada,
sistema de frenat.
- 2 vitrines expositores de documents amb peu sòlid i campana de vidre templat de 8mm amb
porta i clau i la base interior de fusta laminada, entre 80cm x90cm x95 cm d'alçada i 100 cm x 90cm x
100cm d’alçada. Color peu marró fosc.
- 2 penja roba, de fusta o metàl·lic, amb un mínim de quatre braços.
- Tot el mobiliari haurà d'estar elaborat amb materials que no acumulin electricitat estàtica.

LOT 3: Subministrament d'ordinadors consulta i tractament arxiu
2 PCs:
- 2 X Core i3, 3.9 Ghz, RAM 4Gb, HDD 500 GB, gravadora de DVD, HD Gràfics 630, Win 10
pro 64 bits
- 2 x Monitor 18,5", 1366 x 768, TN 200 cd/m2 600:1, 5 ms, DVI-D, VGA, negre
- 2 teclats i dos ratolins
1 portàtil:
- Core i5, 2,5 GHz, win 10 pro 64 bits, 8 Gb RAM, 256 Gb, SSD, gravadora de DVD, 15.6 TN
1920 x 1080, Full HD, HD gràfics 620, wifi, bluetooth, kbd: espanyol.

3. Condicions de recepció
El lliurament dels materials sol·licitats dels armaris compactes, LOT 1, es realitzarà a l’edifici de la Biblioteca
Central de Castelldefels, situada al carrer Bisbe Urquinaona, 19-21. La resta de materials, mobiliari LOT 2 i
equips informàtics LOT 3, es realitzarà a l'edifici de l'Ajuntament, situat a la plaça de l'Església 1.
Els subministres s’entregaran totalment acabats i les restes d’embalatges i qualsevol altre material no
necessari per la seva posada en marxa seran retirats per l’empresa licitadora que les conduirà a abocadors
autoritzats.
Els equips descrits a les ofertes s’han de subministrar amb tots aquells dispositius o elements
d’interconnexió i accessoris necessaris per al seu total i correcte funcionament.
S’haurà de subministrar també amb tots els equips/materials que ho requereixin dues còpies dels manuals
d’ús o de funcionament en castellà o català.
4. Garantia
Tots els equips tindran una garantía mínima de 2 anys segons estableix el Reial Decret 1/2007, de 16 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i
altres lleis complementàries, a comptar des de l’acta de recepció i instal·lació del subministrament.
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