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Plec

de

prescripcions

tècniques

de

la

producció de l’exposició “Un Mar de Lletres”

1. ANTECEDENTS

EL Servei de Cultura de la Diputació de Tarragona té com a objectiu
principal fomentar el dinamisme cultural a les nostres comarques. El
Programa «Exposicions itinerants» té com a objectiu principal fomentar el
dinamisme cultural a les nostres comarques, mitjançant una proposta que
descentralitza i acosta l'oferta expositiva a tots els indrets del territori.
La gran acceptació que té aquesta iniciativa ens impulsa a incrementar-la
cada any i a ampliar el ventall de les modalitats. La conceptualització de
l’exposició, elaboració dels continguts, realització d’il·lustracions, disseny i
maquetació dels plafons i elements expositius ha estat realitzada pels
alumnes i els professors de de l’Escola d’ Art i Disseny de la Diputació de
Tarragona (EADT).

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=538bc390-1265-4fb4-bc43-c2be16a785e9

L’exposició està enfocada com una eina de divulgació dels diferents
mètodes d'escriptura que s'han creat i usat a les ribes de la Mediterrània
durant més de 5.000 anys.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte de contracte, és la producció industrial de l'exposició itinerant "Un
Mar de Lletres".
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El contracte contempla les despeses de:


Impressió i producció dels elements expositius



Caixes de transport per poder transportar els plafons i altres
elements amb doble funció com a mòdul expositiu.



Subjecció i unió dels plafons amb tubs rectangulars de ferro

3. CONDICIONS TÈCNIQUES. DETALL DEL SUBMINISTRAMENT

L'estructura o distribució es planteja en 6 àmbits diferents ordenats
cronològicament, a més d’1 àmbit d'introducció i de crèdits. Cadascun dels
àmbits està format per 4 plafons que s'uneixen en parelles, formant 2
mòduls expositius en cada àmbit, ocupant un espai aproximat de
230x150x50 cms (4 m2 de superfície aprox.).
Constarà amb un total de 28 plafons (14 mòduls expositius), 5 elements
verticals impresos per una cara i perfilats seguint les siluetes dels
personatges. Els mòduls expositius desplegats ocupen aproximadament un
espai de 230x150x50cm i una superfície de 4 m 2. Amb els següents àmbits.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=538bc390-1265-4fb4-bc43-c2be16a785e9

Àmbit 0: Presentació / crèdits / bibliografia.
Àmbit 1: Primers sistemes d’escriptura a la Mediterrània.
Àmbit 2: Origen de l’escriptura fenícia i el primer alfabet.
Àmbit 3: Evolució de l’alfabet fenici cap a l’alfabet grec.
Àmbit 4: De l’alfabet grec a l’alfabet llatí, passant per l’alfabet etrusc.
Àmbit 5: Aparició de l’escriptura àrab a partir de l’alfabet fenici.
Àmbit 6: Alfabets que actualment conviuen al Mediterrani.
Plafons impresos
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28 planxes de PVC de 10 mm amb impressió directa per una cara
200x120 cm, amb 2 talls en diagonal a la part superior dreta i inferior
esquerra per la seva unió



5 planxes de PVC (figures perfilades) de 10 mm amb impressió UV
directa per una cara 200 cm d’alçada x 120 cm d’amplada.



Planxes de policarbonat “blanc gel” translúcid amb impressió UV
directa per una cara de 10 mm, fixada sobre llistons de fusta de
40x20 mm

Frontisses


14 frontisses d’acer inoxidable de 700 mm de llargada x 32 mm
d’amplada i 0,7 mm de gruix “tipus piano”, fixada amb caragols
“tipus tirafons” per unir la part superior



14 tubs rectangular, estructures de fixació de ferro com a element
abatible de subjecció i unió entre els 2 plafons per unir la part
inferior. D’acord amb un prototip realitzat a l’escola que s’haurà de
fabricar per part de l’empresa adjudicatària.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=538bc390-1265-4fb4-bc43-c2be16a785e9

Caixes
Caixes de transport dels mòduls expositius i elements de distribució espai
exposició


5 caixes de 205x130x40 cm (estructura de llistons de fusta de pi de
40x20 mm encolades entre si amb llistonatge central).



Folrament de fusta i planxes de policarbonat translúcid amb
impressió UV directa per una cara.



Taulers laterals i inferior d’ocumé de 20 mm.
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Tapa superior abatible amb frontissa contínua de piano i 2 tanques
tipus “maleta” (estructura de llistons de fusta de pi de 40x20 mm i
tauler d’ocumé de 20 mm).



4 rodes giratòries metàl·liques fixades a la part inferior de les caixes.

4. TERMINI DE LLIURAMENT.

La proposta s’haurà de realitzar i lliurar, com a màxim, en el termini de 3
mesos a comptar des de la data de la formalització del contracte a la
Diputació de Tarragona, al c/ Passeig de Sant Antoni 100. 43003
Tarragona.

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

L’import màxim de licitació ascendeix a la quantitat de 15.391,87 € sense
IVA, amb l’IVA inclòs l’import total és de 18.624,16 €.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=538bc390-1265-4fb4-bc43-c2be16a785e9

Pressupost base de licitació: 15.391,87 €
IVA 21%: 3.232,29 €
Pressupost total: 18.624,16 €
6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Es presentarà l’oferta econòmica detallada del disseny i producció, d’acord
amb les característiques tècniques de la proposta d’exposició itinerant “Un
Mar de Lletres”.

4

Signat per: Maria Teresa Montcusí Pujol
Càrrec: CAP DE SECCIÓ DE CULTURA
Data: 30-07-2019 09:54:24
Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 5 de 5

Les despeses d’aquest contracte es finançaran d’acord al pressupost de la
Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019, on s’ha consignat l’aplicació
pressupostària 2010-334-22706, com a Exposició Itinerant “Un Mar de
Lletres”, amb un import de 18.624,16 € per aquest concepte.
La Diputació de Tarragona efectuarà el pagament mitjançant transferència
al compte corrent de l’empresa adjudicatària, un cop lliurat el material,
prèvia presentació de la factura corresponent i un cop autoritzada per la
unitat gestora.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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7. FORMA DE PAGAMENT
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