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SUBMINISTRAMENT
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1.-OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del present contracte és la definició de les condicions tècniques per al subministrament de la
senyalització de la via pública de competència de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
2.-ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA SENYALITZACIÓ DE CODI I SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL
Plaques fabricades en una sola peça amb xapa d’alumini d’aliatge 3003 H14 o similar de 1,5 a 2 mm. de
gruix embotida i plegada, formant un doble plec de seguretat a 90º amb un ample total d’aproximadament
20 mm.. La part posterior estarà reforçada per rails interns d’alumini d’aliatge 6060 o 6061 T5 o similar
d’uns 25 mm., que augmenten la rigidesa de la placa i faciliten la fixació al suport mitjançant abraçadores.
El tractament de la superfície de l’alumini serà mitjançant anoditzat color plata o conversió química.
La retolació es realitzarà amb vinil homologat, reflectant RA1 (Nivell 1) o reflectant RA3 (Nivell 3) groc
fluor, mitjançant serigrafia amb tintes transparents pels senyals de codi i amb vinil retallat pels senyals
direccionals.
Acabat de la part posterior en anoditzat color plata o lacat en color plata.

ELEMENTS DE FIXACIÓ:
El sistema de fixació dels senyals als suports es realitzarà mitjançant abraçadores, aliatge Al 3003 H14 o
similar, de diàmetre 60, 76, 90, 114 i 140 mm, totalment d’alumini extorsionat i posteriorment anoditzat
(mínim 15 micres) en color plata. A excepció de les de 60 i 76, aquestes abraçadores estaran fabricades en
dos cossos, i en tots els casos la seva cara interior estarà dentada, per impedir la rotació dels panells.
SUPORTS:
Els suports seran d’alumini extorsionat, aliatge 6063, 6106, 6005 o similar, i posteriorment anoditzats
(mínim 15 micres) en color plata, i poden ser fixes o telescòpics amb aquests diàmetres i gruixos, o similars
amb la mateixa resistència o superior.
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Fixes: Suports de diàmetre i gruix de 60 x 5 mm, 76 x 5 mm, 90 x 5 mm, 114 x5 mm, 140 x 5 mm, 140 x
12 m, 168 x 12 + 140 x5 o 168 x 12 + 140 x 12 mm. amb tap de plàstic o alumini per obstruir la part
superior i assegurar la impermeabilitat.
Telescòpics: Suports de diàmetre i gruix de 114 x 7 + 90 x 5 mm i 140 x 12 + 90 x 5 mm.
Els suports seran totalment acanalats, el que permet una millor fixació de la placa al suport mitjançant les
abraçadores dentades, evitant així la rotació o moviments de les plaques instal·lades.
PLAQUES DE GUAL
Subministre de Placa de Gual o d'Estacionament reservat fabricades en xapa galvanitzada o alumini de 1 a
2 mm. de gruix, de 400 x 250 mm. segons model normalitzat, amb impressió de vinil NO FRT amb
protecció antigrafiti. Sense incloure cargoleria.
SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL
Plaques cel·lulars en policarbonat extra rígid resistents i lleugeres, per posar en fanals, arbres, etc. amb dos
forats protegits amb metall per a subjectar les brides. Executades en groc, amb logotip i disseny de
l’Ajuntament de Pineda de Mar, i zona blanca per a missatge canviable si escau.
BANDES DE REDUCCIÓ DE VELOCITAT, SEPARADORS DE CARRIL, COIXINS BERLINESOS, ETC.
Fabricat en cautxú i/o cautxú reciclat, format per peces fixades amb cargoleria en funció de les seves
dimensions, antilliscant i amb les bandes reflectants si escau.
CINTES DE PLÀSTIC DE BALISSAMENT
Cinta de Plàstic de 80 mm. d’amplada, en rotlles de uns 200 mts. Aprox. en el color que es sol·liciti. (blava
«Policia Local», Vermella i blanca o personalitzada)
MIRALLS DE SEGURETAT
Mirall per exterior de 600 mm o 800 mm, segons demanda, inclosos els accessoris de fixació o suports.
CONS I TETRÀPODES
Cons i/o tetràpodes realitzats en PVC de 300 mm, 500 mm o 700 mm, segons demanda (color,
fluorescents, normals, amb reflectants, etc)

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ACOMPANYAR



Certificat CE segons Norma UNE EN-12899-1 del mobiliari proposat en la senyalització vertical de
codi i direccional, tant de les plaques, dels suports i del conjunt de placa més suport.
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Descripció tècnica detallada del mobiliari ofertat de senyalització vertical de codi i senyalització
direccional per vehicles.



Plànols de detall del mobiliari ofertat de senyalització vertical de codi i senyalització direccional per
vehicles.

3. RELACIÓ DE MATERIAL A OFERTAR I PREU DE SORTIDA:

La relació i preu de sortida del material a subministrar serà el següent (preus sense IVA)

DESCRIPCIÓ
Disc d' alumini de 600 mm. RFT. RA1 (EG)
Quadrat d' alumini de 600 mm. RFT. RA1 (EG)
Triangle d' alumini de 700 mm. RFT. RA1 (EG)
Octogon d' alumini de 600 mm. RFT. RA1 (EG)
Rectangle d' alumini de 600X900 mm. RFT. RA1 (EG)
Rectangle d' alumini de 600x900 mm. amb decorat RFT. RA3 (DG)
groc fluor
Placa Complementaria d' alumini de 600x200 mm. RFT. RA1 (EG)
Placa Complementaria d' alumini de 400x200 mm. RFT. RA1 (EG)
Rectangle d' alumini de 600X400 mm. RFT. RA1 (EG)
Suport d' alumini de Ø 60 x 5 mm. de 3 m., color plata

PREU
UNITARI
56,14 €
61,39 €
49,78 €
59,44 €
111,53 €
176,29 €
34,17 €
26,65 €
62,10 €
83,93 €

Suport d' alumini de Ø 60 x 5 mm. de 3,6 m., color plata

100,03 €

Suport d' alumini de Ø 60 x 5 mm. de 4 m., color plata

110,75 €

Suport d' alumini de Ø 60 x 4 mm. de 3 m., color plata

65,07 €

Suport d' alumini de Ø 60 x 4 mm. de 3,6 m., color plata
Suport d' alumini de Ø 60 x 4 mm. de 4 m., color plata
Suport vertical d' alumini Ø 60x5 per 1 senyal en banderola
Suport vertical d' alumini Ø 60x5 per 1 senyal + placa
complementaria en banderola
Suport vertical d' alumini Ø 60x5 per 2 senyals en banderola
Abraçadora alumini Ø 60 simple cara (omega), color plata
Abraçadora alumini Ø 60 doble cara

77,39 €
89,71 €
117,06 €

Indicador d' alumini de 1400 x 175 mm. RFT. RA1 (EG)

73,15 €

Indicador d' alumini de 1400 x 312,5 mm. RFT. RA1 (EG)

102,13 €

Indicador d' alumini de 1500 x 200 mm. RFT. RA1 (EG)
Indicador d' alumini de 1500 x 370 mm. RFT. RA1 (EG)
Suport d' alumini de Ø 90 x 5 mm. de 3,5 m., color plata
Suport d' alumini de Ø 114 x 5 mm. de 4,5 m., color plata
Suport d' alumini de Ø 140 x 5 mm. de 5 m., color plata

85,46 €
124,71 €
156,55 €
175,48 €
364,45 €

126,89 €
134,61 €
2,17 €
12,79 €
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Abraçadera alumini Ø 90 simple cara, color plata
Abraçadera alumini Ø 114 simple cara
Abraçadera alumini Ø 140 simple cara
Peça de fixació universal amb cargols
Placa gual en xapa galvanitzada o alumini de 1 a 2 mm. de gruix, de
400 x 250 mm.
Cinta plàstic blau i blanc, 8 cm. ample (rollo 250 m.), a doble cara.
Mirall gama multiusos exterior irrompible 600 mm. Inclou elements
de fixació a suport Ø 60
Mirall gama multiusos exterior irrompible 800 mm. Inclou elements
de fixació a suport Ø 60
Tanca contenció plàstic 2000 x 1000 mm. Color a escollir.
Tanca contenció plàstic 1250 x 1000 mm. Color a escollir.
Banda de reducció de 500x900x50 mm de cautxú, amb quatre
forats reforçats amb insert metal·lic + 1 de central per fixació
reforçada. Inclou cargoleria.
Terminació per banda reductora de mides 270x900x50 mm. Inclou
2 orificis reforçats amb insert metàl·lic. Inclou cargoleria.
Con taronja alçada 500 mm i reflectant RA1
Con blau alçada 500 mm i reflectant RA1

17,07 €
21,55 €
31,14 €
2,85 €
24,55€
31,35 €
94,30 €
175,80 €
162,43 €
112,45 €
92,17 €
44,17 €
14,70 €
20,35 €

4.-CONDICIONS DE LLIURAMENT
Els subministraments es realitzaran sobre comanda i com a màxim en un termini de 20 dies a comptar des
de la data d'encàrrec.
Es obligació de l'adjudicatari, durant el temps de durada del contracte, d'informar dels canvis de normativa
que es puguin produir i decidir amb els tècnics municipals el canvis en els articles que calgui.
Els béns objecte de subministrament seran lliurats per l'adjudicatari en les dependències municipals o lloc
expressament indicat a aquest efecte per l'Ajuntament.
L'adjudicatari estarà obligat a la correcció immediata dels defectes o irregularitats que es detectin.
L'Ajuntament no estarà obligat a consumir la totalitat de l'import adjudicat i no es garanteix una compra
mínima per comanda.
Els licitadors hauran de presentar la seva oferta per la totalitat dels articles que consten en la relació. En
cas contrari, quedaran exclosos de la licitació.
4.-GARANTIA
Les garanties mínimes sobre els senyals seran les següents:
Sobre senyals amb vinil reflectant RA1 (classe 1): 2 anys
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Sobre senyals amb vinil reflectant RA3 (classe 3): 5 anys
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F_GRPFIRMA_CAPS
Signat electrònicament per:
Inspector Cap de la Policia Local
Carles Santacreu Manuel
23-07-2019 08:34
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