PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE
SUBMINISTRAMENT I SERVEI, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE LES CARPES REQUERIDES
PER FIRA DE GIRONA PER A LA CELEBRACIÓ DE LA FIRA DE MOSTRES I GIROCÒMIC,
PROMOGUT PER UN PROMOTOR EXTERN.

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 de les carpes requerides per Fira de
Girona per a la celebració de la Fira de Mostres i Girocòmic, promogut per un promotor extern.
Les dates de celebració de fires previstes i confirmades a dia d’avui són:
Girocòmic: del 10 al 13 d’octubre
Fira de Mostres: del 29 d’octubre al 3 de novembre
Fira de Girona es reserva el dret a modificar i comunicar, amb suficient antelació, a l’adjudicatari,
les dates de celebració dels esdeveniments esmentats, així com altres possibles esdeveniments,
sempre que hi hagi disponibilitat d’espai entre les dates previstes.
2. ABAST DELS TREBALLS
Els treballs objecte d’aquest concurs són el subministrament, muntatge, desmuntatge i
manteniment de les carpes requerides, en règim de lloguer i situades al Camp de Mart. Les
característiques de les carpes que seran objecte del subministrament són les següents:
CARPA 1
1 carpa de 40 x 60 m a dues aigües = 2.400m2
Tarima inclosa
Pòrtic davanter transparent
Doble sostre
4 portes dobles de vidre i 2 sobre de porta transparent de 5 m
1 lona transparent de 5 m
1 pas d’ unió protegit amb recollida d’aigües
1 porta doble de sortida d’emergència
Tarima davantera de 5 x 5 m amb baranes sobre un rec
2

Tarimes 5 x 5 m accés muntatge

CARPA 2
1 carpa de 40 x 30 m a dues aigües = 1.200m2
Tarima inclosa
Pòrtic davanter transparent
Doble sostre.
4 portes dobles de vidre i 2 sobre de porta transparent de 5 m
1 lona transparent de 5 m

1 pas d’ unió protegit amb recollida d’aigües
1 porta doble de sortida d’emergència
Tarima davantera de 5 x 5 m amb baranes sobre un rec
2

Tarimes 5 x 5 m accés muntatge

CARPA 3
1 carpa de 30 x 30 m poligonal = 900m2
Tarima inclosa
Pòrtic davanter transparent
Doble sostre.
2 portes dobles de vidre i 2 sobre de porta transparent
3 lones de 5 m transparent
1 pas d’unió protegit amb recollida d’aigües.
1 porta doble de sortida d’emergència
Tarima davantera de 5mtsx5mts amb baranes sobre un rec
1

Tarima 5 x 5 m accés muntatge

CARPA 4
1 carpa de 30 x 30 m poligonal = 900m2
Tarima inclosa
Pòrtic davanter transparent
Doble sostre.
2 portes dobles de vidre i 2 sobre porta transparent.
1 lona de 5 m transparent
1 pas d’unió protegit amb recollida d’aigües.
1 porta doble de sortida d’emergència
Tarima davantera de 5 x 5 m amb baranes sobre un rec
1

Tarima 5 x 5 m accés muntatge

ALTRES CARPES:
Totes les carpes descrites en aquest apartat portaran tarima reforçada per ser
susceptible que hi accedeixin vehicles. L’alçada lateral mínima serà de 3 m.
1 carpa de 5 x 85 m amb tarima reforçada
3 carpa de 10 x 10 m amb pòrtic transparent
3 carpes de 20 x 10 m amb pòrtic transparent
CARPA ACCESSOS:
1 carpa de 10 x 10 m tarima reforçada i rampa ambdues bandes. Alçada mínima 3 m.

1 carpa de 10 x 5 m tarima reforçada i rampa una banda. Alçada mínima 4 m.
HAIMES:
4 Haimes de 5 x 5 m amb tarima.
El muntatge de les carpes de gran format al Camp de Mart per les activitats enllaçades des de
10 d’octubre al 3 de novembre, es començaran a instalꞏlar el dia 2 de setembre i es desmuntaran
fins el dia 24 de novembre.
Muntatge: Les carpes 1,2,3 i 4 han d’estar muntades totalment el dia 4 d’octubre. Les altres
carpes han d’estar totalment muntades el dia 18 d’octubre.
Desmuntatge: Les carpes es podran desmuntar a partir del dia 5 de novembre. Segons decret
d’alcaldia de l’Ajuntament de Girona, les carpes ha d’estar totalment retirades del Camp de Mart
el dia 24 de novembre que finalitza el permís d’ocupació del parc.

3. CONDICIONS
El material objecte de muntatge, lloguer, manteniment i desmuntatge tindrà les següent
característiques tècniques i hauran d’estar degudament homologats d’acord amb les normatives
de fabricació de la CEE:


La tarima haurà d’estar en perfecte estat visual (no precisarà el seu cobriment amb
moqueta) i d’assentament al terra.



Fira de Girona disposa en propietat de 2 pòrtics transparents per a carpes de 40 m a dos
aigües per al model Höker F 40 Bolzen i 2 pòrtics transparents per a carpes poligonals
Röder HTS Höker GZ 3000/400 el licitador s’obliga a treballar amb material que sigui
compatible amb els esmentats elements.



Les portes obriran en sentit sortida i els panys seran tipus antipànic.



Passos d’ unió a tota la llargada a excepció de les zones que per seguretat calgui posarhi tensors. Aquests passos d’unió cal protegir-los amb un canal de recollida d’aigües en
tot el seu recorregut.



Les carpes de l’espai Camp de Mart tindran una alçada mínima de 4 m laterals.



Totes les carpes disposaran de rampes de ferro sense barreres arquitectòniques per
l’accés dels visitants

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 d’expositors o públic, mal
funcionament, deteriorament i malbaratament, així com altres incidents, primant sempre
la seguretat de les persones.
c) Acreditar que disposa de mes 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.

5. PERSONAL ADSCRIT
L’empresa adjudicatària adscriurà al projecte el personal necessari per donar compliment al
contracte.
Durant la celebració de la Fira de Mostres (del 29 d’octubre al 3 de novembre) i en horari de 8h
a 20h l’empresa adjudicatària mantindrà, físicament a Fira de Girona, una persona qualificada i
de guàrdia, per atendre qualsevol incidència que pogués sorgir a les carpes.
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