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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER DE
VUIT PROJECTORS CAPS MÒBILS LED PER AL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA,
SA
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1. OBJECTE
L’objecte del contracte és la licitació del lloguer de vuit projectors caps mòbils led per un
espectacle dew la sala petita del TNC
2. ABAST
Aquest contracte comprèn el lloguer de vuit projectors caps mòbils led per un espectacle de
la Sala Petita per la temporada 21/22. Les dates de lloguer són des del 21 de setembre de
2021 fins el 7 novembre de 2021.
3. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
El valor estimat del contracte és de 4.000,00 € (IVA exclòs).
IVA aplicable (21%): 840 €
Desglossament del preu:

8

Material / servei
Unitat de lloguer de projector cap mòbil
led iguals o equivalents a ELATION
FUZE PROFILE
Subtotal
IVA (21%)
Total

500,00 €

4.000,00 €
4.000,00 €
840,00 €
4840,00 €

4. CALENDARI

La data de lliurament serà acordada amb el TNC a partir de la data d’adjudicació del contracte.
El material es subministrarà el 21 de setembre i es recollirà el 8 de novembre de 2021.
El transport d’entrega i recollida anirà a càrrec de l’adjudicatari.
5. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
El criteri d’adjudicació d’aquesta licitació serà només econòmic.
6. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI I DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Lloguer de vuit projectors caps mòbils led iguals o equivalents a ELATION FUZE PROFILE
entre les dates del 21 de setembre de 2021 fins el 7 novembre de 2021.
El transport d’entrega i recollida anirà a càrrec de l’adjudicatari.
L’empresa adjudicatària es farà responsable de les averies o problemes tècnics dels
projectors així com la reparació i/o substitució d’aquets en un termini màxim de 24h. El cost
de substitució o reparació anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’adquisició i el subministrament de tots els
materials necessaris per tal d’acomplir amb la correcta execució dels treballs. Tot el material
haurà de ser certificat, homologat i ser òptim per a la funció que durà a terme.

Lluís Cusó
Director Tècnic
Barcelona, 30 d’agost de 2021
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