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Unitat tramitadora: Unitat Administració Fires
FIM/80/2022 POS
Codi document: AFI16I00Q1
Assumpte: Plec prescripcions tècniques

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER I/O MUNTATGE
D’UNA CARPA POLIGONAL O IGLO, UNA TARIMA DE FUSTA DE 900 M2, I LA
CORRESPONENT ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESPECIALITZADA (MUNTATGE, FUNCIONAMENT I
DESMUNTATGE) PELS ESPECTACLES PROGRAMATS DURANT EL 34È MERCAT DE MÚSICA
VIVA DE VIC A LA ZONA EXTERIOR DE L’ATLÀNTIDA DE VIC

I. OBJECTE DEL PRESENT PLEC
Aquest plec té per objecte definir les prescripcions tècniques que hauran de portar-se a terme en la
contractació i prestació del servei bàsic de carpes, és a dir, lloguer i/o muntatge d’una carpa
poligonal o iglo, una tarima de fusta de 900 m2, i la corresponent assistència tècnica especialitzada
(muntatge, funcionament i desmuntatge) per els espectacles programats durant el 34è Mercat de
Música Viva de Vic, a la Zona exterior de l’Atlàntida de Vic.

II. ESPAI ESCÈNIC:
ZONA ATLÀNTIDA Carrer de Francesc Maria Masferrer de Vic.
III. PERÍODES DE PRESTACIÓ
- Període de muntatge. Inici muntatge el dia 12 de setembre de 2022, finalització el dia 13 de
setembre de 2022 a les 12:00 hores.
- Període de funcionament del 14 de setembre al 17 de setembre de 2022.
- Període de desmuntatge del 17 al 18 de setembre de 2022.

IV. CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ
Per tal de garantir les necessitats (materials i humanes) del contracte l’adjudicatari haurà de posar a
disposició del servei les prestacions que s’especifiquen a continuació.
Equipaments bàsics carpa
 Lloguer, muntatge i desmuntatge d’una carpa poligonal o “iglo”, d’estructura lleugera
d’alumini a les estructures (que es clava al terra mitjançant piques d’acer corrugat en
superfícies de terra o tacs metàl·lics d’expansió en superfícies de formigó) i tancaments de
lones de PVC ignífugues de classificació contra el foc M-2, color blanc opac al sostre i
translúcid als laterals. Dimensions 20 m d’amplada per 45 metres de profunditat.
 Doble sostre de tela ignífuga (colors negre o bordeus) i il·luminació entre la lona i la tela.
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Cobriment de bigues laterals que sostenen la carpa amb tela ignífuga color cru i focus
interiors.
Ha de disposar de tots els permisos i certificats existents a la legislació europea en
quant a resistències al vent, neu i foc, així com la norma UNE EN 13782.
Ha d’estar inclòs el lloguer, muntatge i desmuntatge, ports d’anada i tornada,
allotjaments i seguretat social de tot el personal de muntatge, així com assegurança de
responsabilitat civil de l’arrendatari, dimanant de qualsevol risc derivat dels materials
emprats i del seu muntatge.
La carpa s'entrega amb PORTA D'EMERGÈNCIA I EXTINTORS, tot degudament senyalitzat.
2 Sortides d’emergència
2 Llums d’emergència més llum de treball zenital.

Equipaments bàsics tarima
 Lloguer, muntatge i desmuntatge d’una tarima de fusta de 900 m2 a l’interior d’una carpa
poligonal o “iglo”.
 Instal·lació elèctrica i il·luminació interior i d’emergència
NO ES TINDRÀ EN COMPTE EL MATERIAL DE MÉS DE 10 ANYS DE COMPRA.
Assistència tècnica especialitzada
L’adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:


El personal tècnic qualificat necessari per al muntatge i el desmuntatge de tot l’equipament
contemplat en el contracte durant tota la programació del Mercat de Música Viva de Vic.



Un organigrama de l’equip tècnic durant el Mercat de Música Viva de Vic.



Un mínim d’entre 8 i 10 operaris qualificats i professionals amb experiència demostrada,
presentant la documentació adient, i el seu lloc de treball dintre del organigrama. Quedarà exclòs
el personal tècnic no acreditat.



Amb l’únic objecte de que els possibles adjudicataris puguin quantificar econòmicament la seva
proposta caldrà tenir com a referència un muntant global de 120 hores d’assistència tècnica, tot
tenint en compte que els espectacles començaran, normalment, a les 18h i duraran de cinc a sis
hores i mitja depenent de l’espectacle. Les proves i/o assaigs poden durar de sis a dotze hores
incloent-hi tardes i/o nits i/o matinades. Dintre d’aquestes hores queden excloses el muntatge i
desmuntatge de les infraestructures, ja que formen part del lloguer de material.



Els mitjans de transport necessaris per portar i retirar tots els equipaments i els estris i/o
mecanismes necessaris per a tal efecte.




Aportar tota la maquinària i equipament necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.
Aportar tots els materials fungibles necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.



L’empresa adjudicatària s’adequarà als horaris que dictarà l’Organisme Autònom de Fires i
Mercats de Vic mitjançant el responsable de l’empresa de producció contractada pel del Mercat
de Música Viva de Vic.
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L’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic, mitjançant el responsable de l’empresa de
producció del Mercat de Música Viva de Vic , podrà decidir si el material subministrat està en bon
estat, i, de no ser així, l’adjudicatari es compromet a substituir-lo per un igual o de millor qualitat,
en un temps no superior a tres hores.



L’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic, mitjançant el responsable de l’empresa de
producció del Mercat de Música Viva de Vic, podrà decidir si el personal tècnic que aporta
l’adjudicatari té el nivell mínim, tant tècnic com d’actitud, necessari per el Mercat de Música Viva
de Vic. En cas contrari l’empresa adjudicatària es compromet a substituir-lo.

V. CONSIDERACIONS GENERALS:


El preu del contracte inclou els components, els treballs bàsics i l’assistència tècnica prevista per
a tota la durada del Mercat de Música Viva de Vic.



L’adjudicatari haurà de fer constar el preu unitari d’aquest servei (preu hora). Aquest preu unitari
servirà per establir l’import final del contracte en cas de produir-se possibles desviacions
(ampliacions o disminucions) de serveis previstos en el present contracte. No s’acceptaran preus
que estiguin per sota del conveni de referència.



L’empresa adjudicatària haurà de preveure els recursos materials, humans i tècnics necessaris per
tal de garantir possibles ampliacions del servei en supòsits d’emergència i/o necessitats
sobrevingudes. En aquest cas s’haurà de fer el servei en un període no superior a 3 hores.



En el cas que l’empresa adjudicatària consideri necessari substituir algun dels tècnics destinats al
servei, ho comunicarà per escrit a Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic.



Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic mitjançant el responsable del contracte si s’escau,
comunicarà al coordinador del servei les incidències que puguin sorgir en la prestació del mateix,
comprometent-se l’adjudicatari a solucionar-ho de forma immediata.



L’empresa adjudicatària està obligada a proveir als seus treballadors i/o operaris de les eines i
instruments necessaris per tal de garantir el correcte compliment de les tasques objecte de
l’adjudicació.



Totes les factures que presenti l’empresa adjudicatària contra aquest contracte hauran d’estar
desglossades per conceptes quantificats indicant els corresponents preus unitaris.



L’empresa adjudicatària s’adequarà als horaris que dictarà l’Organisme Autònom de Fires i
Mercats de Vic mitjançant el responsable de l’empresa de producció del Mercat de Música Viva
de Vic.



L’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic, mitjançant el responsable de l’empresa de
producció del Mercat de Música Viva de Vic, podrà decidir si el material subministrat està en bon
estat, i, de no ser així, l’adjudicatari es compromet a substituir-lo per un igual o de millor qualitat,
en un temps no superior a tres hores.
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L’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic, mitjançant el responsable de l’empresa de
producció del Mercat de Música Viva de Vic, podrà decidir si el personal tècnic que aporta
l’adjudicatari té el nivell mínim, tant tècnic com d’actitud, necessari per el Mercat de Música Viva
de Vic. En cas contrari l’empresa adjudicatària es compromet a substituir-lo.

VI.- REFERÈNCIES TÈCNIQUES:
Els licitadors hauran de presentar, previ a l’adjudicació, un programa d’aplicació de l’objecte del
contracte en el qual hi hauran de fer constar:


Una descripció dels materials emprats en relació a l’espai escènic (Zona Atlàntida) amb expressió
dels seus components, models, marques i característiques.



L’adjudicatari es compromet a aportar un certificat de solidesa de l’estructura signada i segellada
oficialment.



Tots els materials hauran de complir la normativa europea de seguretat que estigui vigent en el
seu moment. L’adjudicatari es compromet a aportar els certificats corresponents.

F_GRPFIRMA_GERENTOFIM
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