PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SUBMINISTRAMENT D’UNA PISTA DE GEL NATURAL AL PALAU DE FIRES DE
GIRONA.
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1. OBJECTE
L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques és definir les condicions tècniques que
regiran el concurs per a la contractació d’una empresa que estigui degudament autoritzada
per efectuar el subministrament, muntatge, desmuntatge i manteniment d’una pista de gel
natural que s’ha d’instalꞏlar al Palau de Fires de Girona.
Les dates de celebració i muntatge/desmuntatge de la pista de gel són:
Pista de gel: del 21 de desembre al 7 de gener de 2020.
Muntatge a partir del 16 de desembre i desmuntatge fins el 11 de gener.
La pista ha d’estar en perfecte estat per la seva posta en funcionament el dia 21 de
desembre a les 10h.
Fira de Girona es reserva el dret a modificar i comunicar, amb suficient antelació, a
l’adjudicatari, les dates de celebració de l’esdeveniment esmentat.
2. ABAST DELS TREBALLS
Els treballs objecte d’aquest concurs són el subministrament, muntatge, desmuntatge i
manteniment de la pista de gel.
Els requisits tècnics que haurà de complir la pista de gel muntada i l’empresa licitadora són
els següents:
1. Dimensions: 20x40m
2. Tanca separadora per a partició de la pista
3. Poliestilè aïllant de 20mm mínim a tota la superfície de la pista.
4. Doble capa de plàstic protector sobre el poliestilè.
5. Tanca perimetral transparent i amb perfil de goma protector.
6. Caldera de resistències elèctriques per desfer el gel de la pista en 36 hores.
7. 15 “agafadors” pels nens principiants.
8. 400 parells de patins, en bon estat, organitzats en estanteries (*).
9. Tobogan de gel de 25m de llargada amb 3 carrils i 3m d’alçada. Pista de
desacceleració (acabat amb gespa artificial blanca).
10. 30 trineus amb capacitat per a 2 persones (*).
11. Capacitat de resposta del servei tècnic màxim d’una hora.
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12. Terra radiant amb tubs de poletilè blanc de 12 mm. No s’acceptaran sistemes de
refrigeració de goma.
(*) En cas de ruptura d’aquests objectes es procedirà a la seva reposició.
El preu inclourà el transport, muntatge, lloguer, assistència, manteniment i desmuntatge de
la pista de gel.
3. CONDICIONS
Tot el material haurà d’estar en perfecte estat visual, de conservació, neteja i funcionament.
Total la instalꞏlació ha de disposar de les respectives homologacions i requisits legals pel
que fa a la seguretat.
El líquid refrigerant no serà tòxic i no està inclòs dins de les substàncies perilloses recollides
a la directiva 76/769/CEE, preferiblement propilenglicol.
4. OBLIGACIONS
Sense perjudici de les obligacions específiques que s’estableixen en el plec de clàusules
administratives, també són obligacions de l’adjudicatari:
a) Prestar el servei amb la diligència establerta i complint el terminis especificats en el
plec.
b) Garantir la disponibilitat de subministrament i la capacitat de reacció davant
d’imprevistos, tals com climatologia, afluència variable de públic, mal funcionament,
deteriorament i malbaratament, així com altres incidents, primant sempre la seguretat
de les persones.
c) Acreditar que disposa en propietat més d’un 20% dels subministraments inicialment
previstos al pressupost per atendre qualsevol eventualitat. Tanmateix serà
responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’adquisició i el subministrament de tots els
materials, equips, eines, útils i mitjans auxiliars necessaris, per complir amb els
objectius del contracte.
d) Realitzar totes les tasques i operacions de manteniment correctiu i preventiu que
garanteixin el nivell de qualitat del subministrament al llarg del contracte.
e) Acreditar i certificar altres muntatges similars que s’hagin instalꞏlat satisfactòriament
al darrer any.
f) Una facturació mínima per aquest concepte per valor de 350.000€.
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g) L’adjudicatari compleix amb les obligacions salarials segons es desprèn del conveni
colꞏlectiu sectorial corresponent.
5. PERSONAL ADSCRIT
L’empresa adjudicatària adscriurà al projecte el personal necessari per donar compliment al
contracte.

Corali
Cunyat
Badosa

Firmado digitalmente por Corali
Cunyat Badosa
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Directora de la Fundació Fira de Girona
Girona, 11 de novembre de 2019
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