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1.- Objecte del Plec de Prescripcions Tècniques del Contracte.

1.1. Definició del Plec de Prescripcions Tècniques del contracte
Les especificacions ressenyades en aquest document, a partir d’ara anomenat Plec
de Prescripcions Tècniques (PPT), defineixen les condicions i criteris tècnics que han
de regir i servir de base per al subministrament de l’objecte de contractació definit en
l’apartat 1.2 d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques.
1.2. Objecte del contracte
El present plec té per objecte:


El subministrament en règim de lloguer dels generadors i torres d’il·luminació
a utilitzar durant les curses i esdeveniments que se celebren al Circuit de
Barcelona-Catalunya, d’acord amb les prescripcions del present plec de
clàusules tècniques i l’Annex 1 d’aquest plec. .



El subministrament
GENERADORS



El servei tècnic durant les curses

DE
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1.3. Calendari d’execució
L’execució del contracte preveu una durada d’un any prorrogable un any més amb
preavís per part de l’adjudicador cap a l’adjudicatari d’un mes d’antelació
1.4. Desglossament del pressupost
El pressupost base de la licitació és de 95.000 euros, i s’ha estimat en funció dels
treballs a realitzar i necessitats establertes als apartats anteriors, aquest preu inclou
tot els conceptes indicats en el present plec (instal·lació, muntatge, desmuntatge,
subministrament de gasoil i el servei tècnic durant les curses).
A banda d’aquest pressupost s’haurà d’especificar el preu hora del Tècnic. Aquest
preu serà el que s’aplicarà a d’altres esdeveniments que, per la seva característica
requereixin que el servei de subministrament de generadors i/o torres de llum sigui
necessari la presència d’un tècnic.
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2. La prestació del subministrament
El contracte s'executarà amb subjecció al que preveuen els Plecs, d'acord amb les
instruccions que, si escau, per a la seva interpretació donés al contractista l'òrgan de
contractació.
L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. El contractista
serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions de subministrament, instal·lacions i desmuntatges que realitzi, així com
de les conseqüències que es dedueixin per Circuits de Catalunya S.L. o per a tercers
de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució
del contracte.
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
2.1 Planificació, direcció i seguiment dels subministraments, instal·lacions
Correspon a Circuits de Catalunya S.L. la supervisió i direcció dels subministraments
contractats, així com proposar les modificacions convenients o, si escau, proposar la
suspensió dels subministrament si existís causa prou motivada.
Eventualment, en determinades circumstàncies, quan a criteri de Circuits de
Catalunya S.L. la urgència de la matèria així ho requereixi, l'adjudicatari haurà de tenir
plena disponibilitat per atendre les seves peticions i necessitats.
Correspon a l’adjudicatari l'execució, direcció i coordinació directa dels professionals
que realitzin la prestació de subministrament, així com la seva instal·lació o
desmuntatge. A aquest efecte, l'adjudicatari designarà un coordinador de projecte, les
funcions del qual seran les següents:
• Dirigir els professionals que realitzin les instal·lacions i/o desmuntatges dels
subministraments impartint a l'efecte les ordres i instruccions necessàries per
a l'execució dels mateixos.
• Realitzar les funcions de contacte directe amb Circuits de Catalunya S.L.
Circuits de Catalunya S.L. comunicarà les directrius relatives a la supervisió general
dels treballs objecte del subministrament al coordinador de projecte designat per
l'adjudicatari.
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Circuits de Catalunya S.L., eventualment, pot fixar totes les reunions periòdiques amb
l'adjudicatari que estimi necessàries per tal de determinar, analitzar i valorar les
incidències que, si escau, es produeixin en l’execució del contracte.

2.2 Lloc i horari de la prestació d’execució del contracte
El subministrament dels generadors serà sempre a les instal·lacions del Circuit de
Catalunya, llevat de casos puntuals i extraordinaris en que es celebrin exposicions o
actes fora del circuit. D’aquestes activitat extraordinàries, l’adjudicatari rebrà de
Circuits, amb un marge de temps suficient, tota la informació necessària per dur a
terme el subministrament.
Els dies i horaris s’estipulen en l’Annex 1 del present plec de prescripcions tècniques.
2.3 Equip de treball
L’adjudicatari s’hauria de responsabilitzar solidàriament de que disposarà dels
generadors/ torres d’il·luminació necessàries i en les dates requerides per complir
l’objecte del contracte. Aquesta maquinaria pot ser pròpia o subcontractada.
D’altra banda, també ha de poder respondre davant de possibles noves demandes
durant la temporada no contemplades en els annexes.
2.4 Suport tècnic i material
L'adjudicatari haurà de proporcionar al seu personal el suport tècnic necessari per al
desenvolupament de l'objecte del contracte. El material i els instruments de treball
necessaris per a la prestació dels subministraments, així com les despeses de
manteniment de l'esmentat material seran de compte de l'adjudicatari.
Pel què fa a l’assistència tècnica, durant el Gran Premi de F1, el Gran Premi de
MotoGP, les 24Hores d’Automobilisme i les 24Hores de Motociclisme es requerirà la
presencia d’un tècnic in situ per possibles incidències i poder donar una ràpida
resposta. L’horari del tècnic serà notificat amb suficient antelació. Per la resta de
curses i esdeveniments requerirem un servei tècnic 24Hores no presencial per
possibles incidències.
2.5 Subministrament de gasoil
Dins del preu ofert per al subministrament dels generadors haurà d’estar inclòs el
consum del gasoil que sigui necessari per al funcionament dels mateixos.
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Es rebutjaran les ofertes que dins del preu del subministrament no incloguin aquesta
despesa.
2.6 Execució defectuosa
En el cas de compliment defectuós o pel baix rendiment acordat dels aparells
subministrats, es requerirà la substitució immediata de l’aparell.
En el cas d’incompliment, per causa imputable al contractista, Circuits de Catalunya
S.L., podrà refusar la prestació efectuada quedant exempta de l’obligació de
pagament o amb el dret a la recuperació del preu ja satisfet, d’acord amb l’establert al
Plec de Clàusules Administratives de la present licitació.
3. Informació i col·laboració
L'actuació entre les parts es basarà en la mútua col·laboració, en el marc de la qual:
A. Circuits de Catalunya S.L. es compromet a facilitar tota la informació que sigui
requerida de manera raonable i, a col·laborar estretament amb l’empresa
adjudicatària del contracte per a la seva òptima execució, així com a mantenir-la
informada de qualsevol esdeveniment que Circuits de Catalunya S.L. consideri
rellevant en relació amb el mateix.
4. Conflicte d’interessos
Basant-se en la informació de què disposa, l'adjudicatari manifestarà no trobar-se a la
data del contracte en cap situació que directament o indirectament suposi risc de
conflicte d'interès específic per al compliment del present contracte. En cas de dubte
sobre la possible existència d'un conflicte d'interès, l'adjudicatari consultarà a Circuits
de Catalunya S.L. immediatament, reservant-se el dret de resoldre el contracte en
qualsevol moment en què s'apreciï un risc rellevant de conflicte d'interès.
En aquest supòsit, Circuits de Catalunya S.L. es reserva igualment l'opció de procedir
al nomenament d'un nou adjudicatari, a l'efecte de que es realitzin els
subministraments pendents fins al tancament de la durada contractual prevista.
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