PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DEL
SUBMINISTRAMENT DELS ESTANDS I COMPLEMENTS DE FUSTA PER LA FIRA DE
MOSTRES (SECTOR ALIMENTACIÓ) I DISTRICTE 21 (2020).
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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 dels estands, de l’equipament i del
mobiliari requerit per la Fundació Fira de Girona, per a ús propis o pels seus usuaris o expositors
durant la Fira de Mostres, en concret dels expositors del sector alimentació i del Districte 21 del
proper any 2020.
Les dates de celebració i muntatge/desmuntatge de fires confirmades a dia d’avui són:
Fira de Mostres: del 29 d’octubre a l’3 de novembre.
Muntatge a partir del 21 d’octubre i desmuntatge 4 i 5 de novembre.
Districte 21: del 30 de gener al 2 de febrer del 2020.
Muntatge a partir del 23 de gener i desmuntatge 4 i 5 de febrer del 2020.
Fira de Girona es reserva el dret a modificar i comunicar, amb suficient antelació, a l’adjudicatari,
les dates de celebració de l’esdeveniment esmentat.
2. ABAST DELS TREBALLS
Els treballs objecte d’aquest concurs són el subministrament, muntatge, desmuntatge i
manteniment dels estands, l’equipament i del mobiliari.
La previsió d’unitats de productes a subministrar, amb base als càlculs fets a partir de les
necessitats detectades els anys anteriors, és la següent:
Fira de Mostres: sector alimentació (nivell 2)
preu /
unitat

TOTAL

363

27,50 €

9.982,50 €

Mobiliari Estanteria de 100 x 25

4

10,00 €

40,00 €

Mobiliari Taulell de 150 x 50 x 100

3

30,50 €

91,50 €

Moqueta Taulell de 100 x 50 x 110

3

27,50 €

82,50 €

Mobiliari Prestatge de 100 x 50

6

10 €

60 €

CONCEPTE
Estands Paret (m lineals)

Total

unitats

10.256,50 €
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Districte 21
CONCEPTE

unitats

preu /
unitat

TOTAL

Zona expositors
Paret instalꞏlada (m lineals)

400

27,50 €

11.000,00 €

Moqueta estand (m2)

1020

3,26 €

3.325,20 €

Provador 1 x 1 amb mirall, cortina i
penjador

11

75,00 €

825,00 €

Mirall 1 x 1

1

35,00 €

35,00 €

Taulell de fusta de 200x70x70

8

30,00 €

240,00 €

Prestatge de 100x25

17

10,00 €

170,00 €

Prestatge de 100x50

2

10,00 €

20,00 €

Prestatges de barres dobles d’1 m

18

18,00 €

324,00 €

Taulell de 100x50x110

4

27,50 €

110,00 €

Magatzem 1 x 1

1

75,00 €

75,00 €

Total

16.124,20 €

Sens perjudici dels metres lineals de superfície sobre quina unitat s’apliquen els preus unitaris dels
estands, les característiques mínimes de les diferents tipologies dels mateixos seran les següents:
Estand Fira de Mostres (sector alimentació)
•

Paret de fusta d’avet Douglas o símil d’1m d’ample, feta preferiblement amb taulons verticals
d’aproximadament 245 x 17,5 x 1,5 cm i de color natural.

•

Frontis de fusta de 17,5 x 1,5 cm a tot el llarg de l’estand incorporant un suport rètol de
15x200 cm fet amb pvc o similar amb el nom de l’expositor i sobre imatge de fons de la Fira
de Mostres.

•

Llistons de fusta per a suport frontal vertical, en el cas d’estands sense parets laterals.

•

Instalꞏlació elèctrica:
Ilꞏluminació amb focus a raó de 500 lm/m2.
Base d’endoll monofàsic de 300w.
Quadre elèctric amb magnetotèrmic amb una potència de 5 A.
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Estand Districte 21
•

Paret de fusta d’avet Douglas o símil d’1m d’ample, feta preferiblement amb taulons verticals
d’aproximadament 245 x 17,5 x 1,5 cm i de color natural.

•

Frontal, cartell amb nom expositor sobre imatge de fons del Districte 21 (format triangle de
150 cm de base).

•

Moqueta color gris antracita.

•

Instalꞏlació elèctrica:
Ilꞏluminació amb focus a raó de 500 lm/m2.
Base d’endoll monofàsic de 300w.
Quadre elèctric amb magnetotèrmic amb una potència de 5 A.

Tot el mobiliari i complements hauran de ser del mateix material que les parets dels estands.
S’ha d’adjuntar el catàleg de productes.
El preu inclourà el transport, muntatge, lloguer, assistència, manteniment i desmuntatge dels
estands, del equipament i del mobiliari.
Les quanties de licitació surten d’una estimació d’exercicis anteriors i de la previsió actual a la data
de licitació. Si bé el cost real resultant dependrà de la comercialització que finalment es produeixi
per cada un dels esdeveniments. En el supòsit de la disminució dels imports de comercialització
(no desitjable) o no celebració d’alguns dels esdeveniments o

apartats, o bé l’increment i/o

celebració d’altres esdeveniments o apartats no coneguts en aquest moment, no suposaran cap
modificació en els preus unitaris adjudicats ni donaran dret a cap compensació entre la Fundació
Fira de Girona i els adjudicataris.
L’import a facturar serà el producte de les unitats finalment utilitzades.
El muntatge dels estands i la resta d’equipaments es muntarà segons calendari establert per la
Fundació Fira de Girona.
3. CONDICIONS
Tot el material haurà d’estar en perfecte estat visual, de conservació i neteja .
4. OBLIGACIONS
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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 més 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.
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