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Quadre de condicions - CONTRACTE MENOR
DEL
SUBMINISTRAMENT
D'UNS
GENERADORS AMB MOTIU DE LA FESTA
MAJOR D'HIVERN 2019

AJUNTAMENT DE SALOU
Localització de l'activitat

Quadre de condicions
(contracte menor de subministrament)
1. Descripció:
L’objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i manteniment en règim de lloguer
de grups electrògens per subministrar corrent elèctric als equips de so i llums pels
espectacles organitzats durant la Festa Major d’hivern 2019.
2. Pressupost de licitació

14.950 € + IVA

3. Durada del contracte i lloc de lliurament i recepció dels béns:
El període de utilització d’aquest serveis serà del 24 de gener al 4 de febrer de 2019
4. Despeses d’entrega:
Les despeses de lliurament i transport dels béns fins el lloc convingut són a càrrec exclusiu
del contractista.
5. Característiques dels béns a subministrar:
ENVELAT del 24 de gener al 4 de febrer:
a) 1 Generador 145 KVA per subministrar corrent als equips de so i llum de l'escenari
gran ,amb 25 mts. i quadre de connexió trifàsica amb cetac 63 amp. + cetac 32 amp.
+ tomes monofàsica schuko 220 volts + embarrat per punta pelada. Previsió de
funcionament 90 hores.
b) 1 Generador 60 KVA per subministrar corrent a l'enllumenat, calefacció, bar i escenari
petit de l'envelat. Amb 2 escomeses i quadres amb les següents característiques:
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1 escomesa 50 mts i quadre de connexió trifàsica amb cetac 63 amp + cetac 32
+ monofàsica de schukos 220 volts.
1 escomesa 25 mts i quadre de connexió trifàsica amb cetac 63 amp + cetac 32
+ monofàsica de schukos 220 volts.

Previsió de funcionament 288 hores.
COS BLANC dia 2 de febrer ( muntatge: el 29,30,31 gener i 1 de febrer ):
c) 4 grups de 150 KVA ( commutats/paral·lel ) 2 i 2 ) + 1 grup 135 KVA + 10 quadres
de connexió repartits al peus dels ponts amb toma 63 amp., 2 tomes cetac 32 + 20
tomes de schuko 220v repartides per les torres de confeti + 10 tomes 220v.a la Torre
de Control + 1 toma 220v per connexió del mòdul de CCA.
( previsió de funcionament 45 hores per unitat ).
d) 4 grups de 30 KVA al carrer Barcelona ( previsió de funcionament 12h hores per
unitat ).
e) 1 grup de 30Kva per Unitat Mòbil T.V.( previsió de funcionament 15 hores per unitat.
f) 3 grups d’il·luminació de 30 kva, amb torre i mínim 4 focus per grup, per il·luminació
pàrquing, dia 4 de febrer ( previsió de funcionament 12 hores per unitat).
g) Pasacables necessaris per protegir els vostre cablejat.
Serà necessària la presència de 1 operari de guàrdia els dies 31 de gener i 1 de febrer ( 8h
per dia ), 1 operari durant el matí del dia 2 de febrer i 2 operaris de guàrdia durant el dia 2
de febrer, de les 15 fins a finalització de l'acte sobre les 24h.
Us adjuntem un plano amb les característiques del muntatge tan del COS BLANC ( Annex – 1
) com de l'ENVELAT ( Annex – 2 ), per que podeu calcular el cablejat i quadres necessaris.
6. Condicions d’execució:
-Les ofertes han de incloure descripció de les característiques del equipaments ofertats.
-Al pressupost ha d’estar inclòs el transport, tant d’entrega com de recollida, els consum
previstos segons les indicacions, el muntatge, el desmuntatge dels quadres elèctrics,
assegurança i gestió de residus.
-L’empresa s’encarregarà de controlar periòdicament el correcte funcionament dels equips i
de la recàrrega de combustible.
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-La entrega i muntatge dels generadors és farà en dies previs, la recollida al dia següent (o
laboral posterior més pròxim) de la data indicada com període de utilització d’aquest serveis.
-En cas de muntar-se o recollir-se després del dia indicat serà la empresa subministradora
les responsable de la seguretat d’aquest material, i no podrà reclamar cap tipus de
compensació en cas de robatori, pèrdua o desperfectes, a més haurà de substituir el material
abans del les 11h del matí, si fos necessari.
-L’empresa subministradora ha de disposar de servei de guàrdia 24h per qualsevol incidència
relacionada amb el seu material, aquest servei ha d’incloure atenció telefònica
personalitzada, desplaçament de l’operari al lloc ( en menys de 1 hora ) si fos necessari,
-Reparació i substitució dels equips defectuosos amb un temps no superior a les 2:30h,
sense cap cost addicional. Només en cas que el problema sigui imputable a un mal ús per
part de l’usuari és podrà facturar el cost de la reparació, material substituït i el transport de
un generador nou.
Els licitadors serà necessari que compleixin:
-

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat per Real Decret 842/2002
de 2 d’agost (BOE 224 d e 18/09/2002) i Instruccions Tècniques Complementàries
(ITC) BT 01 a BT 51 així com les Ordres i resolucions d’obligat compliment que es
publiquin posteriorment.

-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, (BOE núm. 269, de
10 de novembre).

-

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC). (DOGC núm. 5664 de 6/07/2010).

-

Reial Decret 208/2005 de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió
dels seus residus. (BOE 49 de 26 de febrer).

-

Altre Normativa d’aplicació

7. Termini de garantia dels béns subministrats: Igual a la durada del contracte.
8. Criteri de valoració de les ofertes: únic (preu més baix). En el cas que l’empresari no
millori el pressupost de licitació, la seva oferta serà puntuada amb 0 punts.
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Procediment per determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les
ofertes: aplicació de l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

10. Règim jurídic del contracte: el previst en aquest quadre de condicions, l’oferta
adjudicatària i expressament en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en
les disposicions que la desenvolupen.

Coordinador Àrea
F_GRPFIRMA_GRUP_TECNICS
Serveis a la
Persona
Miquel Angel
Gomez Doblado
(Decret núm
633/2016 de
15/02/2016)
18-12-2018 08:29

Vist i plau,
Regidora delegada
F_GRPFIRMA_GRUP_REGIDORS
de Manteniment de
la Ciutat i Cultura
Maria José
Rodriguez Andrades
(Decret núm
1213/2018 de
09/03/2018)
18-12-2018 11:43
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