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I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE
1. Objecte del contracte
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el
desenvolupament

del

contracte

de

subministrament i col·locació de carpes

desmuntables i els seus elements addicionals (il·luminació) a Sant Boi de Llobregat
CPV: 39154100-7
Descripció CPV: Stands de exposición
Divisió en lots: No
El subministrament i manteniment s’ha d’adaptar a les necessitats de l’Ajuntament
prenent les mesures que consideri oportunes pel correcte compliment de les
obligacions a que s’haurà sotmès l’adjudicatari com a conseqüència del present plec
de prescripcions, així com del contracte que se'n deriva.

2. Àmbit de la prestació
La prestació de l’esmentat subministrament es realitzarà a Sant Boi de Llobregat. A
l’inici del muntatge, la producció facilitarà plànols acotats de distribució de les diferents
ubicacions i es farà el replanteig sota l’aprovació del tècnic responsable de la
comanda.
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II. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
3. Característiques del producte
L’empresa adjudicatària haurà de donar les següents prestacions:
-

Transport, muntatge i desmuntatge, tant de les carpes com dels serveis
accessoris.

Característiques de les carpes plegables
S’entén per carpa plegable aquella carpa plegable i desmuntable amb tots aquells
elements de muntatge necessaris que compleixi les normatives vigents.
Les característiques bàsiques de les carpes són:
-

Les dimensions de les carpes plegables seran de 300x300cm, 400x400cm i
500x500cm muntades sobre estructura d’alumini hexagonal de 40-50mm.

-

Contrapesos

-

Colors blanc, bordeus i negre.

-

El model de carpa disponible ha d’incloure laterals (quatre laterals amb la
possibilitat de tancament per cremallera).

-

Sostre i laterals de lona de polièster i PVC impermeable i amb tractament
retardant de foc segons norma UNE EN 13501 1:2007.

-

Fixacions amb contrapesos de 14 kg o superior i/o piquetes o cargols metàl·lics
d’expansió (sempre tenint en compte les possibilitats dels diferents paviments).

Serveis accessoris:
-

Quadre elèctric provist de magnetotèrmic i diferencial. Cablejar lliure d’halògens
i ignífug amb dues preses de corrent 230 V.

-

Focus estanc d’exterior amb potència mínima de 300 W.

-

El contractista disposarà de personal tècnic qualificat necessari per complir amb
el muntatge i desmuntatge de les carpes i elements accessoris.

4. Presentació i etiquetatge
Amb la finalitat de respectar la política de qualitat i en compliment de la normativa
nacional i europea aplicable, cal comptar amb les següents certificacions:
Carpes
-

Certificat de qualitat d’alumini
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-

Informe i verificació de tots els models de carpes

Il·luminació
-

Informe i verificació d’instal·lació elèctrica de baixa tensió

-

Certificat de cablejat i mànegues lliures d’halògens.

Lones
-

Certificat de lones ignífugues M2

L’empresa contractista haurà d’aplicar la normativa municipal vigent, pel que fa als
models que li faciliti el departament corresponent de l’Ajuntament en el moment de fer
la producció.
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III. CONDICIONS EXECUCIÓ / LLIURAMENT

5. Termini de lliurament, forma i lloc.
L’execució del contracte comprèn, de forma orientativa, el subministrament, muntatge i
desmuntatge del següent material:

Quantitat de carpes
1 unitat

2-5 unitats

6-10 unitats > 10 unitats

Carpes 3x3 amb laterals i pesos.
Color blanc

15

Carpes 3x3 amb laterals i pesos.
Colors bordeus i negre

9

27

30

Carpes 4x4 amb laterals i pesos.
Color blanc
Carpes 4x4 amb laterals i pesos.
Colors bordeus i negre

1

6

Carpes 5x5 amb laterals i pesos.
Color blanc
Carpes 5x5 amb laterals i pesos.
Colors bordeus i negre

3

Il·luminació carpa

5

13

Carpes
Ubicació

Activitat

Unitats

Dates aproximades

Plaça de l’Ajuntament

Sant Jordi

3

23 d’abril de 2022

Plaça de l’Ajuntament

Festa del comerç just

3

5 de juny de 2022

Plaça Teresa Valls i Diví

Barrejant

4

1 al 2 d’octubre de 2022

Plaça Teresa Valls i Diví

Mercat de Nadal

16

10 de desembre de 2022

Plaça Generalitat

Festes de barri Marianao

10

de l’11 al 12 de juny de 2022

Carrer de Pau Casals, 7

Festes de barri
Ciutat Cooperativa

4

del 23 al 26 de juny de 2022

Carrer Salvador Seguí

Sant Jordi Comunitari

14

21 d’abril de 2022

Plaça de l’Ajuntament i
rambla Rafael Casanova

Sant Jordi

7

23 d’abril

7

Il·luminació i punt de llum

10

del 19 al 22 de maig de 2022

Carpes 3x3

Parc de la Muntanyeta

Festa Major
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Plaça de l’Ajuntament i
rambla Rafael Casanova

Museu de Sant Boi

Festival Altaveu

5

del 10 a l’11 de setembre de 2022

5

Il·luminació i punt de llum

5

de l’11 al 12 de juny de 2022

6

Del 2 al 4 de gener de 2022

6

Il·luminació i punt de llum

Ludi Rubricati

1

de l’11 al 12 de juny de 2022

Ludi Rubricati

3

de l’11 al 12 de juny de 2022

Ludi Rubricati

Carpes 4x4
Barri Centre, barri
Vinyets-Molí Vell, barri
Marianao, barri Ciutat
Cooperativa, barri Camps
Blancs, barri Casablanca Patges als barris

Museu de Sant Boi

Carpes 5x5
Museu de Sant Boi

Les localitzacions i dates poden variar i es determinaran en funció de les necessitats
detectades en el moment de l’execució del contracte, sempre ubicades en l’àmbit
territorial de Sant Boi de Llobregat.
L’empresa contractista disposarà d’un equip de manteniment amb personal
qualificat amb disposició total per resoldre les incidències de funcionament o
anomalies per mala utilització o vandalisme, en un termini d’1 hora des de la seva
comunicació.
Si la carpa queda inservible per causes accidentals, de vandalisme i d’impossible
reparació, haurà de substituir-se automàticament en un termini màxim de 4 hores.
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat no es responsabilitzarà de les accions que es
produeixin per actes de vandalisme, mala utilització o robatori.
El

contractista

disposarà d’una assegurança que respongui d’aquestes

hipotètiques incidències.

6. Transport i instal·lació
El mitjà de transport haurà de comptar amb tots els elements auxiliars necessaris per
realitzar la seva descàrrega. S’hauran de complir tots els requisits legals establerts en
la reglamentació vigent per cada tipus de transport a realitzar.
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7. Manteniment
L’empresa contractista atendrà qualsevol incidència que pogués sorgir amb l’envelat o
accessoris. La reposició o substitució dels elements malmesos així com la resolució
de qualsevol incidència es realitzarà en un termini d’1 hora des de la seva
comunicació.
El personal de manteniment vetllarà en tot moment pel perfecte estat de les carpes i
complements. En cas de pluja faran una revisió general de totes les carpes.

8. Obligacions del contractista
Addicionalment a la resta d’obligacions descrites en aquest plec, el contractista resta
obligat a :
-

L’assessorament tècnic necessari per a la preparació de l’acte i relatiu a aquest
tipus de material en concret que per la seva complexitat així ho requereixin.
Aquest assessorament no suposarà cost addicional per l'Ajuntament de Sant
Boi.

-

Proporcionar els materials objecte d’aquest contracte en bon estat de
conservació i d’utilització, així com homologats i certificats.

-

El material subministrat ha de servir-se nets i sense enganxines.

-

En cas que s’hagi de realitzar instal·lació elèctrica, aquesta haurà de complir la
normativa aplicable.

-

Els materials tèxtils subministrats hauran de ser ignífugs. Segons la certificació
de material ignífug i/o de protección contra el foc segons la norma UNE EN
13501 1:2007.

-

El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i
desmuntatge es farà segons les instruccions que estableixi la persona
representant de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per cada comanda,
essent necessària la prèvia conformitat al pressupost proposat per l’empresa.

-

El temps màxim de retirada dels materials serà de 4 hores i s’haurà de complir
amb l’hora d’inici marcada de retirada en la comanda.
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-

En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte afectar el
menys possible la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de
locals, porteries, sortides d’emergència, etc.

-

L’empresa adjudicatària haurà de deixar l’espai on s’hagi realitzat el muntatge
de les infraestructures lliure i net d’aquells elements temporals que hagi utilitzat
per a la realització del servei.

9. Nivells de comportament ambiental i climàtic. Estalvi energètic.
L’empresa contractista haurà de ser part activa en l’assoliment de criteris ambientals,
en implantació de sistemes de gestió ambiental que poder ser acreditats amb
qualsevol certificació homòloga en aquest àmbit.
10. Control del subministrament i la seva avaluació
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat vetllarà per l’assegurament de la qualitat i el
present contracte de subministrament estarà sotmès a un control d’aquesta. Per tal de
garantir-la, el contractista haurà de subministrar els materials en els terminis establerts
en el plec i d’acord amb les condicions mínimes següents:
-

Subministrar la totalitat del material sol·licitat en les condicions establertes i en
el termini establert de manera que no es dificulti ni impossibiliti la realització de
l’acte.

-

Desmuntar i retirar el material en el termini establert.

-

Retirar del lloc de realització de l’acte, els elements, material i maquinària
utilitzat pel subministrament, muntatge i desmuntatge.

-

Subministrar el material en condicions adequades de neteja i conservació.

L’empresa contractista haurà de designar un delegat o representant amb capacitat
professional per a:
-

Tenir la representació del contractista sempre que sigui necessària la seva
actuació o presència, així com respecte d’altres actes derivats del compliment
de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l’execució i bon ritme de
l’execució.

-

Organitzar els treballs així com interpretar i posar en pràctica les ordres
rebudes per l’Ajuntament.
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-

Proposar a l’Ajuntament o col·laborar amb ell en la resolució de problemes que
es puguin plantejar durant l’execució.

L’Ajuntament podrà establir, d’acord amb la naturalesa del subministrament contractat,
les proves, anàlisi o comprovacions que consideri pertinents, a efectes d’avaluació.

Sant Boi de Llobregat, 22 de març de 2022.
Marta Guijarro Broncano
Tècnica de Promoció Cultural

Carles Villar Villar
Cap del Departament de Cultura
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