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1

OBJECTE DEL PLEC

1.1

Aquest plec té com a objecte descriure els equipaments, les condicions d’installació i les altres prescripcions tècniques oportunes per a l’adequada prestació
del subministrament indicat a la portada.

1.2

Aquest plec descriu també els requeriments que ha de tenir l’oferta tècnica que
cada licitador ha de presentar en la licitació pública que es convoca a l’efecte.
Cal tenir present que aquesta oferta (i per tant tot el que es demana en el present plec) s’ha d’incloure en el sobre núm. 2-A, i que en ella no pot figurar cap
dada de contingut econòmic: les dades de contingut econòmic han de figurar
en el sobre núm. 2-B.
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OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1

L’objecte del contracte és el subministrament i la instal·lació de l’equipament
que s’indica a l’annex 1. Tot aquest equipament ha de ser nou per estrenar, de
fabricació recent, muntat i, si escau, pintat.

2.2

L’equipament no està dividit lots.
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ESPECIFICACIONS DE L’EQUIPAMENT

3.1

En l’annex 2 consten les especificacions exigides per a cada un dels elements
descrits en l’annex 1. Aquestes característiques tenen la consideració d’orientatives, de forma que els licitadors poden variar-les lleugerament d’acord amb les
que reuneixin els productes que comercialitzin, sempre que assenyalin les prestacions o característiques pròpies dels seus de tal manera que Parctec Vic, SL,
les pugui avaluar positivament.

3.2

En cas, però, que les especificacions del material ofert siguin molt diferents de
les indicades, s’aconsella consultar aquesta entitat abans de presentar la plica,
donat que els desajustos podrien resultar penalitzats en el procés de selecció
per raons diverses (dimensions dels espais, etc.).
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TERMINI DE LLIURAMENT

4.1

El material subministrat s’ha de lliurar a Parctec Vic, SL, i començar-se a muntar
in situ, a partir del dia 24 de desembre de 2012. Les pliques dels licitadors no
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poden millorar aquest termini donat que aquesta és la data prevista per a l’acabament i el lliurament de l’obra de rehabilitació de l’edifici.
4.2

Per motius directament vinculats a la justificació de la subvenció que permet finançar el subministrament, aquest ha d’estar completament acabat i lliurat a
Parctec Vic, SL, el dia 31 de desembre de 2012.

4.3

Únicament a l’efecte que els licitadors puguin fer les seves previsions, es calcula
que Parctec Vic, SL, pot estar en condicions de formular la proposta d’adjudicació (i per tant de formular ja el requeriment d’aportació de documents previ a
l’adjudicació) durant la setmana del 5 a l’11 de novembre de 2012.
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LLOC DE LLIURAMENT

5.1

El lliurament i la instal·lació de l’equipament s’ha de fer a l’edifici conegut com
a Casa de Convalescència, de Vic. El muntatge i la instal·lació s’han de fer d’acord amb els plànols de l’annex 3.

5.2

L’accés a aquest edifici es farà pel carrer Doctor Junyent, núm. 3.
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CORTINES

6.1

Cal tenir en compte que els cortinatges s’hauran d’adaptar a les fusteries, especialment a planta baixa, on tenen forma corba en la part superior (veure esquema a l’annex 4).

6.2

L’adaptació dels cortinatges s’entendrà sempre inclosa en el preu.
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GESTIÓ DE RESIDUS

7.1

L’obligació de gestionar correctament tots els residus d’envasos i embalatges
generats per l’execució del contracte es trasllada al subministrador; per tant, és
l’adjudicatari el responsable de retirar i gestionar selectivament els residus produïts amb motiu del lliurament de l’equipament subministrat.

7.2

No hi ha materials obsolets que siguin substituïts pels que se subministren; en
conseqüència, l’adjudicatari no ha d’assumir cap obligació en relació a la seva
gestió com a residu.
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8

REQUERIMENTS LEGALS

8.1

Els subministraments contractats han de complir totes les normes de fabricació
i homologació aprovades pels organismes competents que els facin aptes per al
seu ús immediat, de forma incondicionada.
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ANNEX 1
Descripció (v. annex 2 per a més detall)
Àrea de treball de 2 places, amb perfil d’alumini, més top
access total d’alumini.
Taula rectangular, estructura i peus metàl·lics color gris clar
texturat, sobre melamina color blanc.
Taula quadrada, estructura i peus metàl·lics color gris clar
texturat, sobre melamina color blanc.
Taula reunions rodona, base i columna metàl·lica acabat
gris clar texturat, sobre melamina color blanc.
Peu pont per sobres de taula, acabat gris clar texturat, altura total taula 73 cm.
Peu pont entremig reculat per sobres de taula, acabat color
gris clar texturat, altura total 73 cm.
Top access parcial d’alumini amb tapa abatible, acabat pintura epoxi-polièster gris metal·litzat. Inclou safata horitzontal per a cablejat.
Columna metàl·lica vertical de gran capacitat per a cablejat,
color gris clar texturat.
Taula amb sobre abatible de melamina 25 mm. color blanc
amb cairejat de 2 mm. i vora amortidors de goma de 3
mm., peus i columna acabat color alumini, 2 rodes de Ø 65
mm., amb fre i 2 sense fre.
Panell mostrador a terra, bastidor estructura d’alumini acabat gris clar texturat, vidre translúcid laminat 4+4.
Joc esquadres subjecció panell - taula.
Sobre mostrador vidre temperat transparent 10 mm. gruix.
Sobre de taula rectangular amb estructures, melamina color blanc.
Peu metàl·lic final per a sobres de taula, acabat gris clar
texturat.
Peu metàl·lic intermedi per sobres de taula, acabat gris clar
texturat.
Buc amb rodes, 3 calaixos i calaix porta-llapis, pany, calaixos de xapa d’acer, acabat pintura epoxi-polièster color negre, estructura carcassa i frontal melamina color blanc.
Conjunt de 3 caixes d’electrificació de 6 schukos, caixa perfil alumini color blanc, unides per un cable de 1220 mm. i 1
entrada de corrent per 1 cable de 1500 mm. amb schuko
colzat.

Mides

160x168 cm.

Uts.

25

160x80x73 cm.

2

168x168x73 cm.

1

Φ 120x73 cm.

3

168 cm.

36

168 cm.

7

38x12/35x8,5x8,2

3

10x10 cm.

1

140x60x73 alt

27

160x105 alt
4 u.
115 cm.

2
2
2

160x76 cm.

3

80 cm.

2

80 cm.

1

42x57x60 alt

55

7
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Conjunt de 2 caixes d’electrificació de 4 schukos, caixa perfil alumini color blanc, unides per un cable de 1220 mm. i 1
entrada de corrent per 1 cable de 1500 mm. amb schuko
colzat.
Caixa electrificació de 6 schukos, caixa perfil alumini color
blanc, 1 entrada de corrent per 1 cable de 1500 mm. amb
schuko colzat.
Caixa electrificació de 4 schukos, caixa perfil alumini color
blanc, 1 entrada de corrent per 1 cable de 1500 mm. amb
schuko colzat.
Armari alt amb portes de dalt a baix, melamina color blanc.
Armari baix amb portes, melamina color blanc.
Prestatge metàl·lic color gris clar.
Cadira giratòria amb rodes, base poliamida de 5 radis color
negre, espatller de polipropilè amb ranures de transpiració
i regulació lumbar, recolza-braços regulables, mecanisme
síncron, seient entapissat grup "T", color a escollir.
Cadira fixa 4 peus d’acer acabat color alumini, seient polipropilè textura i motllures antilliscant, espatller ergonòmic
de polipropilè amb ranures de transpiració, color blanc.
Cadira fixa 4 peus d’acer acabat color alumini, recolzabraços, seient polipropilè textura i motllures antilliscant,
espatller ergonòmic de polipropilè amb ranures de transpiració, color blanc, faristol melamina color alumini abatible i
escamotejable, mà dreta.
Cadira fixa 4 peus d’acer acabat color alumini, recolzabraços, seient polipropilè textura i motllures antilliscant,
espatller ergonòmic de polipropilè amb ranures de transpiració, color blanc, faristol melamina color alumini abatible i
escamotejable, mà esquerra.
Penjador de peu, 4 suports, acer inoxidable AISI 304 acabat
satinat, base amb protecció de goma.
Penjador lineal amb rodes, acer inoxidable AISI 304 acabat
satinat, base amb protecció de goma.
Paraigüer acer inoxidable acabat satinat, cabuda 30 litres.
Paperera polipropilè blanc translúcid, cabuda 13,5 litres.
Cubeta ecològica polipropilè blanc translúcid, cabuda 2
litres.
Anell suport bosses, polipropilè blanc translúcid.
Cortina enrotllable Premium Plus teixit Polyscreen 650 o similar, comandament a cadena, color a escollir.
Cortina enrotllable Premium Plus teixit Polyscreen 650 o similar, comandament a cadena, color a escollir.

2
11

80x47x205 alt
80x47x73 alt

2
10
11
51

55
81

30

3
Φ 29x167,5 alt

11

128x53x170 alt
Φ 28x50 alt
28x28x32 alt

2
1
22

25x16x15 alt
29,5x29,5x7

22
22

120x250

2

100x250

2

6

PARCTEC VIC, SL

Cortina enrotllable Premium Plus teixit Polyscreen 650 o similar, comandament a cadena, color a escollir.
165x220
Cortina enrotllable Premium Plus teixit Polyscreen 650 o similar, comandament a cadena, color a escollir.
100x220
Centre multifunció per a impressió.

6
6
1
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ANNEX 2
Referència

Descripció detallada

Àrea de treball de 2 places

Àrea de treball composta de tauler de 19 mm.,
acabat laminat de baixa pressió color blanc, cairejat
de PVC de 2 mm., fresat i arrodonit del mateix color
que el tauler. Estructura metàl·lica horitzontal doble
composta de tub quadrat acabat gris clar texturat.
Top access total per a accés a les caixes d’electrificació, que admeti panells i altres accessoris, mesures
160x168 cm.
Taula rectangular composta de tauler de 19 mm.,
acabat laminat de baixa pressió color blanc, cairejat
de PVC de 2 mm., fresat i arrodonit del mateix color
que el tauler. Estructura metàl·lica horitzontal doble
composta de tub quadrat acabat gris clar texturat.
Peus en forma d’"U" invertida, fabricats amb tub d’acer de 80x30 mm., amb anivelladors, mesures
160x80x73 cm.
Taula quadrada composta de tauler de 19 mm., acabat laminat de baixa pressió color blanc, cairejat de
PVC de 2 mm., fresat i arrodonit del mateix color que
el tauler. Estructura metàl·lica horitzontal doble composta de tub quadrat acabat gris clar texturat. Peus
en forma d’"U" invertida, fabricats amb tub d’acer de
80x30 mm., amb anivelladors, mesures 168x168x73
cm.
Taula reunions rodona composta de tauler de 19
mm., acabat laminat de baixa pressió color blanc, cairejat de PVC de 2 mm., fresat i arrodonit del mateix
color que el tauler. Base metàl·lica rodona i columna
cilíndrica acabat gris clar texturat.
Peu pont per sobres de taula en forma d’"U" invertida, fabricats amb tub d’acer de 80x30 mm., acabat
color gris clar texturat, amb anivelladors, amplada
168 cm., altura total taula 73 cm.
Peu pont entremig reculat per sobres de taula en forma d’"U" invertida, fabricats amb tub d’acer de 80x30
mm., acabat color gris clar texturat, amb anivelladors,
amplada 168 cm., altura total taula 73 cm.
Top access d’alumini de mides 38/29x12 cm. acabat

Taula individual rectangular

Taula individual quadrada

Taula reunions rodona

Peu

Peu reculat

Top access parcial
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Safata per recollir
cablejat
Columna vertical

Taula amb rodes i
sobre abatible

Mostrador

Buc

en pintura epoxi-polièster de color blanc, que incorpori una tapa abatible que permeti un accés còmode
a la base d’endolls i a la safata horitzontal per recollir
el cablejat situada a sota la taula.
Safata horitzontal per recollir el cablejat, metàl·lica,
acabada amb pintura epoxi-polièster color blanc. Ubicada sota la taula i el top access.
Columna metàl·lica de canalització vertical acabada
amb pintura epoxi-polièster color blanc, per a cablejat des de la safata horitzontal a la caixa d’electrificació del terra.
Taula amb sobre abatible de melamina 25 mm. color
blanc amb cairejat de 2 mm. i vora amortidors de goma, braços d’alumini injectat amb sistema bloqueig /
desbloqueig, travesser d’alumini extruït amb topall
de polipropilè, columna de tub de 60 mm. de diàmetre d’acer, peus d’alumini injectat amb 2 rodes, amb
fre i 2 sense fre, color alumini.
Mostrador compost de panell a terra amb bastidor
estructural fabricat d’alumini i pintat de color gris clar
texturat. Base amb anivelladors. Bastidors amb una
canal que permeti la incorporació de panell i diversos
accessoris. Amb àrea d’atenció personalitzada.
Sobre mostrador de vidre temperat transparent de
10 mm. amb suports d’acer inoxidable.
Taules rectangulars amb el sobre en contacte amb el
panell a terra reculat per tal de permetre el pas del
cablejat amb els corresponents endolls, sobres de
tauler de 19 mm., acabat laminat de baixa pressió color blanc, cairejat de PVC de 2 mm., fresat i arrodonit
del mateix color que el tauler.
Estructura metàl·lica horitzontal doble composta de
tub quadrat acabat gris clar texturat.
Peus en forma de "U" invertida, fabricats amb tub
d’acer de 80x30 mm., acabat color gris clar texturat,
amb anivelladors, amplada 80 cm., altura total taula
73 cm.
Buc amb rodes, 3 calaixos i calaix porta-llapis, pany i 2
claus, contenidor i frontals fabricats amb laminat de
19 mm., cairejat de PVC fresat i arrodonit. Calaixos de
xapa d’acer amb guies cobertes amb patins de voles
d’acer, resistència de càrrega de 35 Kg. per a calaixos
i 45 Kg. per als calaixos arxiu, acabats en pintura epoxi-polièster color negre, mides 42x57x60 cm.
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Electrificació taula individual

Electrificació taula individual
unió lateral

Electrificació taula doble

Electrificació taula doble
4 places

Electrificació taula doble
6 places

Armari alt

Armari baix

Electrificació formada per caixa: 4 P. Schuko blanques, totalment cablejades amb cable lliure halògen
2,5 mm2. Entrada de corrent per cable de longitud
1500 mm. amb presa schuko extrem. Muntat en perfil d’alumini lacat blanc, joc d’esquadres extraïbles fixació plana.
Electrificació formada per 2 caixes: 4 P. Schuko blanques, totalment cablejades amb cable lliure halògen
2,5 mm2. Units entre si per cable de longitud 1220
mm. Entrada de corrent per cable de longitud 1500
mm. amb presa schuko extrem. Muntat en perfil d’alumini lacat blanc, joc d’esquadres extraïbles fixació
plana.
Electrificació formada per caixa: 6 P. Schuko blanques, totalment cablejades amb cable lliure halògen
2,5 mm2. Entrada de corrent per cable de longitud
1500 mm. amb presa schuko extrem. Muntat en perfil d’alumini lacat blanc, joc d’esquadres extraïbles fixació plana.
Electrificació formada per 2 caixes: 6 P. Schuko blanques, totalment cablejades amb cable lliure halògen
2,5 mm2. Units entre si per cable de longitud 1220
mm. Entrada de corrent per cable de longitud 1500
mm. amb presa schuko extrem. Muntat en perfil d’alumini lacat blanc, joc d’esquadres extraïbles fixació
plana.
Electrificació formada per 3 caixes: 6 P. Schuko blanques, totalment cablejades amb cable lliure halògen
2,5 mm2. Units entre si per cable de longitud 1220
mm. Entrada de corrent per cable de longitud 1500
mm. amb presa schuko extrem. Muntat en perfil d’alumini lacat blanc, joc d’esquadres extraïbles fixació
plana.
Armari alt monobloc apilable, contenidor fabricat en
tauler melamínic de 19 mm. de gruix, portes de dalt a
baix de tauler de partícules de 19 mm., cairejat de 2
mm. de gruix, fresat i arrodonit, anivellament des de
l’interior de l’armari, prestatges metàl·lics color gris
clar càrrega 75 Kg., opció de pany. Mesures
80x47x205 alt.
Armari baix monobloc apilable, contenidor fabricat
en tauler melamínic de 19 mm. de gruix, portes de
tauler de partícules de 19 mm., cairejat de 2 mm. de
gruix, fresat i arrodonit, anivellament des de l’interior
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Cadira operativa

Cadira confident

Penjador amb peu

Penjador amb rodes
Paraigüer
Paperera
Cubeta
Anell
Cortines

Centre multifunció
per a impressió

de l’armari, prestatges metàl·lics color gris clar
càrrega 75 Kg., opció de pany. Mesures 80x47x73 alt.
Cadira giratòria amb rodes, base poliamida de 5 radis
color negre, espatller amb marc perimetral de poliamida i fibra de vidre làmina ergonòmica de polipropilè amb ranures de transpiració i regulació lumbar, recolza-braços regulables, mecanisme síncron, seient
entapissat grup "T", color a escollir pel client.
Cadira fixa 4 peus d’acer, modelat i conificat amb recobriment de pintura epoxi aluminitzada, seient polipropilè textura i motllures antilliscant, espatller ergonòmic de polipropilè amb ranures de transpiració,
color blanc.
Penjador totalment d’acer inoxidable, acabat satinat,
nucli central al qual s’uneixen els braços acabats amb
4 discos per roba i 4 suports per bosses. Base amb
terra de goma.
Penjador totalment d’acer inoxidable, acabat satinat,
rodes dues amb fre, per a jaquetes i abrics en espais
col·lectius.
Paraigüer fabricat en acer inoxidable, amb cantons
arrodonits per tal d’evitar accidents i protecció del
paviment.
Paperera ecològica de polipropilè blanc translúcid,
cabuda entre 10 i 15 litres.
Cubeta ecològica de polipropilè blanc translúcid, cabuda 2 litres.
Anell suport bosses de polipropilè blanc translúcid.
Cortina enrotllable sistema Premium Plus amb comandament a cadena i teixit Polyscreen 650 amb 3%
de perforació, filtre solar, 0,81 mm. gruix, 608 g/m2,
o similar, color a escollir pel client.
Multifunció color, 22 ppm b/n i color. Controlador
d’impressió Emperon (TM) amb suport PCL 6c, PostScript3, PDF 1.7 i XPS. Introductor automàtic, taula
suport 2 safates paper per a 500 fulls cadascuna, entrada manual per a 150 fulls. Formats des de A6 fins a
SRA3m, cartells de 1,2m i 52 - 300 grs. 4 GB de memòria, disc dur de 250 GB i targeta de xarxa Gigabit,
connexió I-Option internet. O similar.
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ANNEX 3
PLÀNOLS (FORMAT DWG)
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ANNEX 4
ESQUEMES CORTINATGES (FORMAT PDF)
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