PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONCURS
PÚBLIC PER AL SUBMINISTRAMENT I SERVEI D’UN TOBOGAN SINTÈTIC
DE GEL
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 El present contracte té per objecte la contractació de la instal·lació i el servei de gestió
d’un tobogan sintètic de gel, per tal de dinamitzar la campanya de Nadal al municipi.
L’objecte del contracte es divideix en els lots següents:
Lot 1: Instal·lació d’un tobogan sintètic de gel
Descripció
Tobogan sintètic de superfície útil 20x4m, i
estructura de 20x5,5m i 5m d’altura.

Quantitat

Inclou:
-Superficie lliscant de planches de polietilé
de 8mm de gruix+ valla entre tobogan i
carril de pujada de polietilé de 1m d’altura+
cunyes laterals per evitar xocs amb les valles
laterals
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-Passadís de pujada de 1,5m d’amplada forrat
de moqueta o gespa artifical per evitar
lliscament
-Forrar totes les valles del perímetre de
l’estructura del tobogan amb moqueta de
color blanc per ambdos costats.
-Decoració arbres de Nadal
-12 donuts N-ICE
-Muntatge i desmuntatge
-Estructura tobogan i contra rampa de
frenada+ Zona frenada (sense vallat)
-Transport (anada i tornada)
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- Revestiment amb mall tupida color negre
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de l’estructura del tobogan segons mides
muntades (folrar tota l’estructura amb ràfia
negra).

Lot 2: Materials complementaris: lloguer equip de so i d’il·luminació.
Descripció
Equip de so de 500w
2 altaveus de 300w sobre trípode, sistema
amplificador i cables lector de USB per a
música ambiental que aporta el Client. Sense
servei tècnic.
Il·luminació del tobogan i accésInclou muntatge de 2 torres laterals i una a
la zona d’accés i l'altra que cobreixi la zona
"d'aterratge"
Instal·lació de 4 focus led 50w ip65 sobre
mastí d'alumini. Tirada de línia elèctrica
suplementaria ctact 16a

Quantitat
1

1

1

Lot 3: Instal·lació d’un mòdul “guixeta”
Descripció
Mòdul "guixeta" de 4,10x2,25 amb aïllament
tèrmic, preinstal·lació elèctrica, finestral
abatible, base de fusta.

Quantitat

Vigilants amb Hores
TIP
1
8
1
8

Dies
23 no festius
4 dies festius
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Lot 4: Servei de seguretat del tobogan de gel
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Lot 5: Servei de gestió del tobogan de gel
-

Descripció
Gestió de l’accés d’entrada i la correcta utilització

-

Facilitar material per a l’ús del tobogan

-

Control final rampa del tobogan (recol·locació

-

Manteniment i neteja del tobogan i guixeta

-

Control de la musica

2. DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ
2.1 La dura del contracte serà de dos anys a comptar des de el dia següent a la formalització
del contracte i no es preveuen pròrrogues.
2.2 El termini d’execució per a cada lot serà el següent:
Lot 1
El subministrament i instal·lació del tobogan s’efectuarà, pel que fa a l’any 2018 al dia següent
al de la formalització del contracte administratiu i es retirarà el 7 de gener de 2019.
Pel que fa a l’any 2019, s’instal·larà el dia 11 de desembre de 2019 i es retirarà el dia 7 de
gener de 2020.
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Lot 2
El subministrament i instal·lació del material s’efectuarà, pel que fa a l’any 2018 al dia següent
al de la formalització del contracte administratiu i es retirarà el 7 de gener de 2019.
Pel que fa a l’any 2019, es subministrarà i instal·larà el dia 11 de desembre de 2019 i es retirarà
el dia 7 de gener de 2020.

Lot 3
El subministrament i instal·lació de la guixeta s’efectuarà, pel que fa a l’any 2018 al dia següent
al de la formalització del contracte administratiu i es retirarà el 7 de gener de 2019.

Elena Garcia Aguiló

Signatura 1 de 1

Pel que fa a l’any 2019, s’instal·larà el dia 11 de desembre de 2019 i es retirarà el dia 7 de
gener de 2020.
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Lot 4
El servei s’iniciarà, pel que fa a l’any 2018 al dia següent al de la formalització del contracte
administratiu i acabarà el 7 de gener de 2019.
Pel que fa a l’any 2019, s’iniciarà el dia 11 de desembre de 2019 i acabarà el dia 7 de gener de
2020.
Lot 5
El servei s’iniciarà, pel que fa a l’any 2018 al dia següent al de la formalització del contracte
administratiu i acabarà el 7 de gener de 2019.
Pel que fa a l’any 2019, s’iniciarà el dia 11 de desembre de 2019 i acabarà el dia 7 de gener de
2020.

2-. UBICACIÓ DEL TOBOGAN SINTÈTIC DE GEL
El tobogan sintètic de gel i els seus serveis complementaris es situaran a la part coberta de la
Riera Pare Fita.
3.- MATERIALS, PREUS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
3.1 Lot 1: Tobogan de gel
Material
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Tobogan sintètic de superfície útil 20 x 4m, i estructura de 20 x 5 i 5m d’alçada, que inclou:
- Superfície lliscant de planxes de polietilè de 8mm de gruix+ tanques entre tobogan i carril de
pujada de polietilè de 1m d’altura+ cunyes laterals per evitar xocs amb les tanques laterals
- Passadís de pujada de 1,5m d’amplada folrat de moqueta o gespa artificial per evitar lliscament
- Folrar totes les tanques del perímetre de l’estructura del tobogan amb moqueta de color
blanc per ambdós costats.
- Decoració arbres de Nadal
- 12 dònuts N-ICE
-La resta de material necessari pel seu funcionament.
Elena Garcia Aguiló
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- Muntatge i desmuntatge
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- Estructura tobogan i contra rampa de frenada+ Zona frenada (sense vallat)
- Transport (anada i tornada)
- Revestiment amb mall tupida color negre de l’estructura del tobogan segons mides muntades
(folrar tota l’estructura amb ràfia negra).
Preu
El preu anual màxim del contracte, millorable a la baixa, serà:
Any 2018 de : 18.900 € + IVA
Any 2019 de: 18.900 € + IVA
L’Ajuntament satisfarà l’IVA corresponent.

Obligacions contractista



Subministrament, instal·lació i desmuntatge en el lloc indicat (part coberta de la Riera).



Efectuar les tasques encomanades.



Proporcionar els materials objecte d’aquest contracte en bon estat de conservació i
d’utilització.



El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i desmuntatge
es farà segons les instruccions que estableixi la persona representant de l’Ajuntament,
essent necessària la prèvia conformitat del pressupost proposat per l’empresa, d’acord
amb el preus unitaris oferts, sense que en cap cas es pugui superar l’import màxim de
cada Lot.



L’adjudicatari disposarà d’una persona de contacte amb un telèfon mòbil per tal de
poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d’avisar de qualsevol
eventualitat que es pugui presentar.



En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte no afectar la
mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides
d’emergència, etc.



No instal·lar ni utilitzar cap tipus de material que no compleixi la normativa vigent.



Responsabilitzar-se del manteniment, conservació i perfecte funcionament del tobogan,
i mantenir la capa de gel en perfectes condicions de funcionament durant tot el
període del contracte.
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El contractista resta obligat a:
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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.



L’empresa adjudicatària ha de garantir l’absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les
dades i informacions obtingudes i generades durant l’execució del present contracte,
comprometent-se a utilitzar-les amb l’única i exclusiva finalitat de prestar el servei
encarregat.



L’empresa adjudicatària ha de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que
cobreixi danys a tercers i als clients per un import de 300.000 €.

Criteris de valoració de les ofertes
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte, avaluables de forma automàtica que serviran de
base per a l’adjudicació del contracte són els següents i fins a un màxim de 100 punts:
1. Criteris de valoració automàtica: Oferta econòmica (fins a 98 punts)
Es valoraran les diverses propostes econòmiques presentades sense tenir en compte l’IVA, i la
distribució de punts es farà de forma lineal a partir de la proposta econòmica més avantatjosa,
que rebrà la puntuació màxima (98 punts).
Així, la puntuació de cada oferta s’obtindrà a partir de l’aplicació de la proporció resultant
entre l’oferta més avantatjosa econòmicament i l’oferta en qüestió sobre la puntuació màxima
que s’assignarà a aquest criteri (98punts).
La fórmula a aplicar serà la següent:
Puntuació final = (Pmillor/ Pi) * Pmax (es tindran en compte dos decimals) on:
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Pmillor: preu de l’oferta més avantatjosa econòmicament entre les presentades.
Pi: preu de cada oferta presentada.
Pmax: puntuació màxima possible per aquest criteri (98punts).
No obtindrà puntuació que no efectuï una baixa en el preu.
2. Proposta de millores ( 2 punts)
2.1. Aportació de materials complementaris (25 cascs) que millorin la seguretat. 2 punts.
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La millora no podrà fraccionar-se.
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3.2 Lot 2: Materials complementaris: lloguer equip de so i d’il·luminació.
El tobogan tindrà una il·luminació suficient per garantir les activitats en les millors condicions
de seguretat. De manera complementària es contarà amb ambientació musical (gestionada pel
servei de gestió).
Material

-

2 torres amb focus halogenurs de 400w c.u.
4 focus LED 50W IP65
Escomesa general CTAC32A
2 altaveus de 300w sobre trípode, sistema amplificador i lector USB
Micròfon

Preu
El preu anual màxim del contracte, millorable a la baixa, serà:
Any 2018 de : 2.855,24 € + IVA
Any 2019 de: 2.855,24 € + IVA
L’Ajuntament satisfarà l’IVA corresponent.

Obligacions contractista



Subministrament de l’equip de so i il·luminació.



Efectuar comprovació de funcionament en el moment del subministrament.



Proporcionar els materials objecte d’aquest contracte en bon estat de conservació i
d’utilització i substituir-los en cas de mal funcionament.



El subministrament dels materials, emplaçaments i desmuntatge es farà segons les
instruccions que estableixi la persona representant de l’Ajuntament, essent necessària
la prèvia conformitat del pressupost proposat per l’empresa, d’acord amb el preus
unitaris oferts, sense que en cap cas es pugui superar l’import màxim de cada Lot.
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El contractista resta obligat a:
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L’adjudicatari disposarà d’una persona de contacte amb un telèfon mòbil per tal de
poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d’avisar de qualsevol
eventualitat que es pugui presentar.



En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte no afectar la
mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides
d’emergència, etc.



No instal·lar ni utilitzar cap tipus de material que no compleixi la normativa vigent.



Responsabilitzar-se del manteniment, conservació i perfecte funcionament del material,
en perfectes condicions de funcionament durant tot el període del contracte, i en el
seu cas substitució en el termini de 24 hores.



Recollir el material en el mateix indret in es va subministrar, una vagada acabat el
contracte.



El volum de la música d’ambientació serà moderada, a fi de no pertorbar la
tranquil·litat de l’entorn i haurà de complir l’ordenança municipal de soroll. En
qualsevol moment, l’Ajuntament podrà donar instruccions en relació al volum de la
música, pel que fa a la seva disminució o fins i tot, tancament.



L’empresa adjudicatària ha de garantir l’absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les
dades i informacions obtingudes i generades durant l’execució del present contracte,
comprometent-se a utilitzar-les amb l’única i exclusiva finalitat de prestar el servei
encarregat.



L’empresa adjudicatària ha de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que
cobreixi danys a tercers i als clients per un import de 150.000 €.

Criteris de valoració de les ofertes
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Els criteris vinculats a l’objecte del contracte, avaluables de forma automàtica que serviran de
base per a l’adjudicació del contracte són els següents:
1. Criteris de valoració automàtica: Oferta econòmica (fins a 100 punts)
Es valoraran les diverses propostes econòmiques presentades sense tenir en compte l’IVA, i la
distribució de punts es farà de forma lineal a partir de la proposta econòmica més avantatjosa,
que rebrà la puntuació màxima (100 punts).
Així, la puntuació de cada oferta s’obtindrà a partir de l’aplicació de la proporció resultant
entre l’oferta més avantatjosa econòmicament i l’oferta en qüestió sobre la puntuació màxima
que s’assignarà a aquest criteri (100punts).
La fórmula a aplicar serà la següent:
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Puntuació final = (Pmillor/ Pi) * Pmax (es tindran en compte dos decimals) on:
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Pmillor: preu de l’oferta més avantatjosa econòmicament entre les presentades
Pi: preu de cada oferta presentada
Pmax: puntuació màxima possible per aquest criteri (100punts)
No obtindrà puntuació que no efectuï una baixa en el preu.

3.3 Lot 3: Instal·lació d’un mòdul “guixeta” de 4,10 x 2,25
En el tobogan s’habilitarà un espai cobert i degudament equipat per l’atenció al públic i
magatzem dels materials fungibles (donuts, material dinamització, material manteniment
tobogan,..)
Material

-

Mòdul “guixeta” de 4,10 x 2,25 amb aïllament tèrmic, pre-instal·lació elèctrica, finestra
abatible i base de fusta.

Preu
El preu anual màxim del contracte, millorable a la baixa, serà:
Any 2018 de : 526,36 € + IVA
Any 2019 de: 526,36 € + IVA

Obligacions contractista
El contractista resta obligat a:


Subministrament d’un mòdul “guixeta” que ha de tenir aïllament tèrmic, amb preinstal·lació elèctrica, finestra abatible i base de fusta, amb unes mides de 4,10 x 2,25.



Proporcionar els materials objecte d’aquest contracte en bon estat de conservació i
d’utilització.



El subministrament dels materials, emplaçaments i desmuntatge es farà segons les
instruccions que estableixi la persona representant de l’Ajuntament, essent necessària
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L’Ajuntament satisfarà l’IVA corresponent.
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la prèvia conformitat del pressupost proposat per l’empresa, d’acord amb el preus
unitaris oferts, sense que en cap cas es pugui superar l’import màxim de cada Lot.


L’adjudicatari disposarà d’una persona de contacte amb un telèfon mòbil per tal de
poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d’avisar de qualsevol
eventualitat que es pugui presentar.



En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte no afectar la
mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides
d’emergència, etc.



No instal·lar ni utilitzar cap tipus de material que no compleixi la normativa vigent.



Responsabilitzar-se del manteniment, conservació i perfecte funcionament del material,
en perfectes condicions de funcionament durant tot el període del contracte, i en el
seu cas substitució en el termini de 24 hores.



Recollir el material en el mateix indret in es va subministrar, una vagada acabat el
contracte.



L’empresa adjudicatària ha de garantir l’absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les
dades i informacions obtingudes i generades durant l’execució del present contracte,
comprometent-se a utilitzar-les amb l’única i exclusiva finalitat de prestar el servei
encarregat.

Criteris de valoració de les ofertes
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte, avaluables de forma automàtica que serviran de
base per a l’adjudicació del contracte són els següents i fins a un màxim de 100 punts:
1. Criteris de valoració automàtica: Oferta econòmica (fins a 100 punts)
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Es valoraran les diverses propostes econòmiques presentades sense tenir en compte l’IVA, i la
distribució de punts es farà de forma lineal a partir de la proposta econòmica més avantatjosa,
que rebrà la puntuació màxima (100 punts).
Així, la puntuació de cada oferta s’obtindrà a partir de l’aplicació de la proporció resultant
entre l’oferta més avantatjosa econòmicament i l’oferta en qüestió sobre la puntuació màxima
que s’assignarà a aquest criteri (100punts).
La fórmula a aplicar serà la següent:
Puntuació final = (Pmillor/ Pi) * Pmax (es tindran en compte dos decimals) on:
Pmillor: preu de l’oferta més avantatjosa econòmicament entre les presentades
Pi: preu de cada oferta presentada
Pmax: puntuació màxima possible per aquest criteri (100punts)
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No obtindrà puntuació que no efectuï una baixa en el preu.
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3.4 Lot 4: Servei de seguretat del tobogan de gel
Durant totes les hores en què el tobogan de gel no està en funcionament, hi haurà un servi de
vigilància en horari de 22h a 06h.
Personal

-

1 vigilant (amb TIP, Prevista al Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament de Seguretat Privada) de seguretat nocturn (de 22h a 06h), amb
l’habilitació professional corresponent.

Preu
El preu anual màxim del contracte, millorable a la baixa, serà:
Any 2018 de : 2.768,80 € + IVA
Any 2019 de: 2.768,80 € + IVA
L’Ajuntament satisfarà l’IVA corresponent.

Obligacions contractista



Adscriure al contracte el personal necessari amb formació TIP, autoritzada pel
Ministeri d’Interior.



L’empresa assumirà les obligacions respecte al personal adscrit al servei de:

a.
b.
c.
d.
e.

Dotar-los de l’uniforme reglamentari i identificació del lloc de treball.
Tenir habilitats en atenció al públic.
Complir la normativa sobre seguretat, salut i prevenció de riscos laborals.
Complir el calendari i els horaris del servei.
El personal ha de disposar d’un telèfon mòbil.



Comunicar al responsable de la instal·lació i /o a la Policia Local tot tipus d’incidència
així com les possibles observacions que puguin fer els usuaris.



L’adjudicatari disposarà d’una persona de contacte amb un telèfon mòbil per tal de
poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d’avisar de qualsevol
eventualitat que es pugui presentar.



L’empresa adjudicatària ha de garantir l’absoluta confidencialitat sobre la totalitat de les
dades i informacions obtingudes i generades durant l’execució del present contracte,
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comprometent-se a utilitzar-les amb l’única i exclusiva finalitat de prestar el servei
encarregat.


L’empresa adjudicatària ha de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que
cobreixi danys a tercers per un import de 300.000 €.

Criteris de valoració de les ofertes
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte, avaluables de forma automàtica que serviran de
base per a l’adjudicació del contracte són els següents i fins a un màxim de 100 punts:
1. Criteris de valoració automàtica: Oferta econòmica (fins a 100 punts)
Es valoraran les diverses propostes econòmiques presentades sense tenir en compte l’IVA, i la
distribució de punts es farà de forma lineal a partir de la proposta econòmica més avantatjosa,
que rebrà la puntuació màxima (100 punts).
Així, la puntuació de cada oferta s’obtindrà a partir de l’aplicació de la proporció resultant
entre l’oferta més avantatjosa econòmicament i l’oferta en qüestió sobre la puntuació màxima
que s’assignarà a aquest criteri (100punts).
La fórmula a aplicar serà la següent:
Puntuació final = (Pmillor/ Pi) * Pmax (es tindran en compte dos decimals) on:
Pmillor: preu de l’oferta més avantatjosa econòmicament entre les presentades
Pi: preu de cada oferta presentada
Pmax: puntuació màxima possible per aquest criteri (100punts)
No obtindrà puntuació que no efectuï una baixa en el preu.
3.5 Lot 5: Servei de gestió del tobogan de gel
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L’empresa contractista realitzarà les següents tasques:

-

Gestió de l’accés d’entrada d’infants, la correcta utilització i sortida del tobogan durant
l’horari de funcionament, que serà el següent:
Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6
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Dilluns
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Matí i tardes (de 11 a
14h i de 17 a 21h)
Tardes (de 17 a 21h)
Tancat a les 19h
Matí (de 11 a 14h)
Tancat

-

Facilitar material per a l’ús del tobogan

-

Control final rampa del tobogan (recol·locació del llit d’escuma de la frenada)

-

Manteniment i neteja del tobogan i guixeta a instal·lada.

-

Control de la musica i fer funcionar l’equip de música.

-

Muntatge i desmotatge diari de l’ equip de música.

-

Tancar diàriament a la guixeta el material que s’utilitza cada dia.

Preu
El preu anual màxim del contracte, millorable a la baixa, serà:
Any 2018 de: 6.812,15 €
Any 2019 de: 6.812,15 €
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Obligacions contractista
El contractista resta obligat a:




Adscriure al funcionament del servei el personal següent:
o

1 coordinador

o

3 monitors (amb titulació de monitor/a de lleure)

L’empresa contractista assumirà respecte al seu personal adscrit al servei:
o

Subministrament de l’uniforme d’empresa i dur la identificació del lloc de

o

Tenir habilitats en atenció al públic.

o

Tenir coneixements i/o experiència en les tasques específiques a realitzar.
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Controlar l’espai i ajudarà als infants usuaris del tobogan.



Complir el calendari i els horaris del servei, que és:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Matí i tardes (de 11 a
14h i de 17 a 21h)
Tardes (de 17 a 21h)
Tancat a les 19h
Matí (de 11 a 14h)
Tancat



Vetllar per la plena seguretat dels usuaris i el compliment de les normes i legislació
vigent.



Comunicar al responsable de la instal·lació tot tipus d’incidència així com les possibles
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observacions que puguin fer els usuaris.


L’empresa adjudicatària ha de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que
cobreixi danys a tercers i als clients per un import d’1.200.000 €.



Aportar certificat del personal adscrit al servei de no tenir antecedents penals per
delictes sexuals o autoritzar a l’Ajuntament d’Arenys de Mar a l’obtenció d’aquests
certificats.

Criteris de valoració de les ofertes
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte, avaluables de forma automàtica que serviran de
base per a l’adjudicació del contracte són els següents i fins a un màxim de 100 punts:
1.Criteris de valoració automàtica: Oferta econòmica (fins a 100 punts)
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Es valoraran les diverses propostes econòmiques presentades sense tenir en compte l’IVA, i la
distribució de punts es farà de forma lineal a partir de la proposta econòmica més avantatjosa,
que rebrà la puntuació màxima (100 punts).
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Així, la puntuació de cada oferta s’obtindrà a partir de l’aplicació de la proporció resultant
entre l’oferta més avantatjosa econòmicament i l’oferta en qüestió sobre la puntuació màxima
que s’assignarà a aquest criteri (100punts).
La fórmula a aplicar serà la següent:
Puntuació final = (Pmillor/ Pi) * Pmax (es tindran en compte dos decimals) on:
Pmillor: preu de l’oferta més avantatjosa econòmicament entre les presentades
Pi: preu de cada oferta presentada
Pmax: puntuació màxima possible per aquest criteri (100punts)
No obtindrà puntuació que no efectuï una baixa en el preu.
4.-Pressupost total licitació
Lot 1: 37.800 € + 7.938 € d’IVA
Lot 2: 5.710,48 €+1.199,20 € d’IVA
Lot 3: 1.052,72 €+221,07 € d’IVA
Lot 4: 5.537,6 €+1.162,89 € d’IVA
Lot 5: 13.624,30 €+2.861,10 € d’IVA

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica.
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Pressupost Total Licitació : 63.725,10€ + IVA
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