EXP. 07/2016 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL
CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER I
MUNTATGE DE CARPES AL RECINTE FIRAL AMB MOTIU DE LA FIRA DE
L’ASCENSIÓ, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB
PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

1.- Objecte del Contracte
L'objecte del contracte de serveis és el lloguer i muntatge de les carpes de la FIRA DE
L'ASCENSIÓ 2016 de Granollers, els dies que s'indiquen. La Fira de l’Ascensió es celebra,
enguany, del 5 al 8 de maig de 2016.
S’estima que les carpes ocuparan una superfície de 1.500 m2.
L'empresa adjudicatària es fa plenament i única responsable del compliment de les
normes vigents sobre funcionament de les empreses del seu sector sobre el personal de
muntatge i manteniment.
Atès el que disposa l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local relatiu a les competències municipals i particularment a l’apartat i).

2.- Detall de les carpes a subministrar i distribució de la seva superfície:
Destinació
Carpa I.Carpa II.Carpa III.Carpa IV.Haimes V.Haimes VI.Haimes VII.-

25 x 10
50 x 10
10 x 10
10 x 30
8x5x5
6x4x4
6x3x3

Superfície màx.
Ramaderia
Jugarxjugar I
Jugarxjugar II
Mostra Gastronòmica
Espais exteriors
Espais exteriors
Espais exteriors

TOTAL SUPERFÍCIE

250 m2
500 m2
100 m2
300 m2
200 m2
96 m2
54 m2

1.500 m2

3.- Durada del contracte.
El termini d’execució del contracte és per al període que s’estableix de muntatge i
desmuntatge de les carpes en motiu de la Fira de l’ascensió 2016. No obstant, es preveu
una pròrroga per a l’any 2017 en què el període d’execució s’estableix per al mateix
interval en la Fira de l’Ascensió 2017, i que s’estableix en l’apartat 5 d’aquest plec.

4.- Característiques tècniques i de muntatge.
Les carpes hauran de tenir les següents característiques:

Estructura
-

Mòduls de 5,00 metres de longitud entre eixos.

-

L’alçada lateral sota suports de carpes i cúpules no serà inferior a 2,50 m.

-

Resistència al vent de 100 Km/h, i resistència a sobrecàrrega de neu 125 Kg/m2

-

No seran admeses peces defectuoses i els tirants no presentaran malformacions.

Lones
Les lones de la coberta estaran en perfecte estat de conservació i neteja. No es
permetran que presentin bosses ni goteres i hauran d’ésser ignífugues. En el seu cas
hauran de ser canviades per nou material.
Altres elements
Els laterals i frontals estaran dotats de portes d'emergència de 2,50 metres i de finestres
de ventilació, segons les indicacions de la Direcció de la Fira. Així mateix, els accessos
tindran rampes de ferro sense barreres arquitectòniques per l’accés dels visitants. Totes
les carpes disposaran de la seva tarima corresponent.
Les carpes hauran d'estar correctament homologades, i es presentaran els documents
corresponents previ al muntatge de les mateixes.
5.- Dates de lliurament i desmuntatge
Per a l’any 2016, la Fira s’inicia el 5 de maig, finalitzant el dia 8 de maig. El treballs de
muntatge s’iniciaran com a molt d’hora el 18 d’abril i el desmuntatge s’iniciarà el dia 9 de
maig finalitzant com a màxim el dia 14 de maig.
En cas de pròrroga, la Fira 2017 s’inicia el 25 de maig, finalitzant el dia 28 de maig. El
treballs de muntatge s’iniciaran com a molt d’hora el 8 de maig i el desmuntatge
s’iniciarà el dia 29 de maig finalitzant com a màxim el dia 3 de juny.
6.- Emplaçament de les carpes
El lloc d'emplaçament de les carpes serà el terreny del parc firal en el lloc exacte que
indiqui el Director de la Fira. Correspondrà a l'adjudicatari marcar els emplaçaments de
les mateixes. No es podrà iniciar el muntatge de cap carpa sense l'aprovació expressa del
Director de la Fira.
7.- Manteniment
Durant tots els dies de celebració de la Fira, de 09.00h fins a 22.30h, l'empresa
adjudicatària mantindrà el personal necessari per atendre qualsevol incidència que
pogués sorgir amb les carpes.
El personal de manteniment vetllarà en tot moment del perfecte estat de les carpes:
portes d'emergència, tarimes, i en cas de pluja faran una revisió general de totes les
carpes.

8.- Preu
El preu inclourà el transport, muntatge, lloguer, assistència i desmuntatge de les
estructures, cobertes i laterals, portes, tarimes i rampes d'acord amb les prescripcions
establertes, així com totes les despeses derivades del personal degudament assegurat.
El preu, amb el contingut esmentat, s'oferirà per metre quadrat i amb l’IVA exclòs i no
serà superior a 11,50 €/m2.
L'import a facturar serà el producte dels metres quadrats definitivament instal·lats pel
preu metre quadrat adjudicat, fins a un límit màxim de despesa total de 17.250,00
Euros IVA exclòs, corresponent a una anualitat, que és el producte de 1.500 m2 pel
preu unitari de 11,50 €/m2.
No obstant, es preveu una modificació del contracte del 30% sobre els metres quadrats
inicials proposats en aquest plec, derivat de la comercialització de l'espai firal i de la
dimensió final de la fira.

Granollers, 26 de febrer de 2016

Jordi Táboas Suárez
Director de Granollers Mercat

