PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE TRANSPORT DE CONCENTRACIÓ I RETORN DE LES OBRES
D’ART DE L’EXPOSICIÓ ANOMENADA “MART EL MIRALL VERMELL” QUE ES
PRESENTARÀ AL CCCB
Expedient núm.: PO-1620-SEEXPOS
1.- Definició de l’objecte del contracte:
És objecte del present Plec la contractació, promoguda pel Servei d’Exposicions del
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), del servei de
transport de concentració i retorn de les obres d’art de l’exposició “Mart el mirall
vermell” que es presentarà al CCCB del 24 febrer a l’11 de juliol 2021.
El servei objecte del present Plec inclou:
Servei de transport de concentració de les obres d’art, entre el 2 de gener i el 20 de
febrer de 2021.

1. Confecció d’embalatges qualitat museu o altra característica especificada
segons annex.
2. Recollida a domicilis d’origen segons annex.
3. Gestions de duana als EUA trasllat a l’aeroport, supervisió de paletització i
supervisió a pistes. Transport aeri a Barcelona.
4. A l’arribada a l’aeroport: supervisió d’arribada a pistes i supervisió de la despaletització.

Entrega

a

Barcelona

en

transport

terrestre

amb

les

característiques esmentades en les especificacions sobre els materials i
recursos, pernocta en ruta en magatzems de transit, si s’escau, amb les
característiques especificades al PCAP sobre materials i recursos. Lliurament
al CCCB
5. Gestions d’importació temporal a Espanya de les obres procedents d’EUA
6. Desembalatge de totes les obres al CCCB. El servei s’haurà de prestar amb un
equip de 2 tècnics durant 4 jornades.
Data d’inici dels treballs: 2 de gener 2021
Data d’inici dels treballs a les sales d’exposició: 1 febrer 2021
Data de finalització dels treballs: 20 febrer 2021
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Servei de transport de retorn, del 12 de juliol al 30 de setembre 2021
1. Embalatge al CCCB del 12 al 16 de juliol 2021. El servei s’haurà de prestar amb
un equip de 2 tècnics durant 4 jornades.
2. Gestions de cancel·lació de la importació temporal pel retorn de les obres
procedents d’EUA.
3. Recollida al CCCB, supervisió a l’aeroport a la paletització i a pistes, transport
aeri.
4. A l’arribada als aeroports dels EUA: supervisió a pistes i de la des-paletització;
entrega als domicilis dels EUA amb desembalatge.
5. Recollida al CCCB, transport i entrega amb desembalatge als domicilis
d’Espanya en els vehicles adequats segons les característiques de les
especificacions sobre materials i recursos del PCAP.
Data d’inici dels treballs: 15 de maig 2021
Data d’inici dels treballs a les sales d’exposició: 12 de juliol de 2021
Data de finalització dels treballs: 30 de setembre de 2021
El servei no inclou la contractació ni pagament d’hotels pels correus i artistes de
l’exposició.
El servei no inclou la gestió d’escortes policials públiques o privades.

LA CAP DE CONTRACTACIÓ,

Cori Llaveria Díaz
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ANNEX AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE
CONCENTRACIÓ I RETORN DE LES OBRES D’ART DE L’EXPOSICIÓ ANOMENADA “MART EL MIRALL VERMELL” QUE ES
PRESENTARÀ AL CCCB
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