EXP. 12/2016 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL
CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS PER AL LLOGUER I MUNTATGE D’ESTANDS
EXTERIORS 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 administratiu de subministrament és el lloguer i muntatge dels
estands exteriors necessaris per a la celebració de la FIRA DE L'ASCENSIÓ 2016 de
Granollers. La Fira de l’Ascensió es celebra, enguany, del 5 al 8 de maig de 2016.
S’estima que els estands ocuparan una superfície de 550 m2.
L'empresa adjudicatària es fa 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.- Característiques tècniques
A) Estands exteriors:
1. Coberta en inclinació a la part posterior de l'estand de lones plastificades en PVC i
amb cortines corredisses per al tancament nocturn de l'estand.
2. Tarima modular de 8,5 cm d'alçada.
3. Moqueta firal de color, a determinar per la direcció de la Fira, recoberta amb plàstic
protector.
4. Parets entapissades en plàstic color blanc.
5. Il·luminació general de l’estand.
6. 1 quadre elèctric amb magnetotèrmic i diferencial amb una base d'endoll de 300-400
W de promig, a 220 V.
7. Alçada interior útil d'estand 2,30 m.
8. Carpa desmuntable de base rectangular, realitzada amb perfilat d’alumini i alt límit
elàstic, de secció aprox. 60x100x1,5 mm.
9. Cobriment de la carpa de compost tèxtil, ignífug, i amb tractaments adequats per a
estar a l’exterior.
10. Estructura calculada per suportar càrregues de vent de 100 Km/hora i una càrrega
mínima de neu de 10 Kg/m2.
3.- Lloc d'emplaçament dels estands
El lloc d'emplaçament dels estands serà al municipi de Granollers, en el terreny del parc
firal. A l'inici del muntatge la Direcció de la Fira facilitarà plànols acotats de distribució
dels estands i es farà el replanteig sota l'aprovació de la Direcció.

4.- Durada del contracte.
El termini d’execució del contracte és per al període que s’estableix de muntatge i
desmuntatge dels estands, 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.
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 tard el 25 d’abril i el desmuntatge s’iniciarà el dia 9 de
maig finalitzant com a màxim el dia 12 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 15 de maig i el desmuntatge
s’iniciarà el dia 29 de maig finalitzant com a màxim el dia 2 de juny.
6.- 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 els estands.
7.- Preu
El preu inclourà el transport, muntatge, lloguer, assistència i desmuntatge dels estands
exteriors, d'acord amb les prescripcions establertes, així com totes les despeses
derivades del personal degudament assegurat.
El preu del muntatge, lloguer, assistència i desmuntatge dels estands exteriors, s'oferirà
per metre quadrat i no serà superior a 30,40 €/m2, IVA exclòs.
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 16.720,00
euros, IVA exclòs, corresponents a una anualitat, que és el producte de multiplicar
550 m2 pel preu unitari de 30,40 €/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.
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