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Plec de prescripcions tècniques
Contracte:
Subministrament de pianos per als centres d’ensenyament musical de la Diputació
de Tarragona:
Lot 1 - Escola i Conservatori de Música de Tarragona: un piano de cua
Lot 2 - Escola i Conservatori de Música de Tortosa: un piano de cua i un piano
vertical
CPV: 37311100-2 - Pianos
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Objecte. Descripció del contracte
Divisió per lots
Descripció de les característiques tècniques
Pressupost base de licitació i valor estimat
Durada del contracte
Causes de resolució del contracte
Expedient de contractació i procediment d’adjudicació
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1.- OBJECTE. DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE.
1.1. Objecte del contracte:

L’objecte del contracte és el subministrament de pianos a dos centres
d’ensenyament musical de la Diputació de Tarragona:
 Lot 1: Subministrament d’un piano de cua per a l’Escola i Conservatori de Música de
Tarragona.
Subministrament d’un piano de cua, marca Yamaha model C3X o equivalent, color
negre polit. Amb banqueta de concert graduable en altura. Mecanisme estandard de
gran precisió i estable.
 Lot 2: Subministrament d’un piano de cua i un piano vertical per a l’Escola i
Conservatori de Música de Tortosa.
- Subministrament d’un piano de cua, marca Yamaha model C3X o equivalent, color
negre polit. Amb banqueta de concert graduable en altura. Mecanisme estandard de
gran precisió i estable.
- Subministrament d’un piano vertical, marca Yamaha model YUS 5 o equivalent, color
negre. Amb banqueta regulable en altura. Mecanisme estandard de gran precisió i
estable. El marc de fusta ha de ser folrat.
En ambdós lots, els subministraments respectius inclouen el transport i lliurament del
piano i dels seus accessoris (banquetes i fundes protectores) i l’afinació, revisió i
harmonització un cop instal·lats.
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1.2. Divisió per lots.
Donat que l’objecte del contracte ho permet, s’ha fraccionat en lots amb l’objectiu de:
- Adaptar el subministrament a la planificació acadèmica i pressupostària de cada
centre que són unitats organitzatives independents entre sí.
- Facilitar la contractació d’empreses petites i mitjanes.

2. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
D’acord amb l’import del contracte s’adjudicarà pel procediment obert simplificat
(art.159.4 a LCSP), amb criteri avaluable de forma automàtica (oferta econòmica)
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3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES EXIGIBLES
Per poder garantir que els instruments siguin els idonis per a la formació musical, han
de reunir les característiques tècniques següents:
 Lot 1: Subministrament d’un piano de cua per a l’Escola i Conservatori de Música de
Tarragona:
Marca Yamaha, model C3X o similar, color negre polit
Piano amb doble escapament i bona qualitat de so.
Ric en harmònics que ofereixi varietat timbrada i una pulsació natural.
Ha de disposar de tres pedals: ressonància, tonal i celeste
Tapa de caiguda progressiva.
Ha d’oferir força i estabilitat
So equilibrat entre els diferents registres.
Mesures aproximades: Longitud 186 cm / amplada 149 cm / alçada 101 cm
Pes aproximat: 320 kg.

 Lot 2: Subministrament d’un piano de cua i un piano vertical per a l’Escola i
Conservatori de Música de Tortosa:
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Piano de cua:
Marca Yamaha, model C3X o similar, color negre
Piano amb doble escapament i bona qualitat de so.
Ric en harmònics que ofereixi varietat timbrada i una pulsació natural.
Ha de disposar de tres pedals: ressonància, tonal i celeste
Tapa de caiguda progressiva.
Ha d’oferir força i estabilitat
So equilibrat entre els diferents registres.
Mesures aproximades: Longitud 186 cm / amplada 149 cm / alçada 101 cm
Pes aproximat: 320 kg.

Piano vertical:
Marca Yamaha, model YUS 5 o similar, color negre
Doble escapament i bona qualitat de so
Ric en harmònics, que ofereixi varietat tímbrica i una pulsació natural.
Ha de disposar de tres pedals: ressonància, tonal i celeste
Tapa de caiguda lenta.
Ha d’oferir força i estabilitat
So equilibrat entre els diferents registres.
Mesures aproximades: Ample: 152 cm / Alt: 131 cm / Fondària: 65 cm
Pes aproximat: 253 kg.
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4.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Els instruments s’hauran de transportar degudament embalats i protegits. El
deteriorament dels pianos com a conseqüència de la seva manipulació durant el
transport i descàrrega serà imputable a l’adjudicatari.
Durant el lliurament del subministrament els centres estaran en servei, per aquest motiu,
l’empresa adjudicatària estarà obligada a compatibilitzar el lliurament amb l’activitat del
centre de manera que s’interfereixi el mínim possible.

6.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost màxim de licitació del subministrament, és de 63.250,41 €, al qual, afegint
el 21 % d’IVA fa un total de 76.533 €, distribuït per lots de la manera següent:
preu

IVA 21 %

Total

25.450,41 €

5.344,59 €

30.795 €

Piano de cua

25.450,41 €

5.344,59 €

30.795 €

Piano vertical

12.349,59 €

2.593,41 €

14.943 €

Total:

63.250,41 €

13.282,59 €

76.533 €

Lot 1: Escola i Conservatori de Música de Tarragona:
Piano de cua
Lot 2: Escola i Conservatori de Música de Tortosa:

En el cas del Lot 2, les ofertes s’hauran de presentar desglossant l’import unitari de
cadascun dels instruments.
No s’estableixen límits en la presentació d’ofertes
7. VALOR ESTIMAT

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=88b2b347-cb28-409d-97d8-f6f4eb100b03

Import VEC
Lot 1 - Escola i Conservatori de Música de Tarragona: piano de cua
Lot 2 - Escola i Conservatori de Música de Tortosa: piano de cua i
piano vertical
Total VEC (IVA exclòs):

25.450,41 €
37.800,00 €
63.250,41 €

8. LLOC I TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini de lliurament dels pianos serà, com a màxim de 3 mesos, des del dia següent
de la formalització del contracte. El termini màxim per dur a terme l’afinació serà d’1 mes
a partir de la data de lliurament del bé.
Lloc de lliurament:
 Lot 1: Subministrament d’un piano de cua per a l’Escola i Conservatori de Música de
Tarragona:
Escola i Conservatori de Música de Tarragona
C/Cavallers, 10 43003-Tarragona
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Piano de cua:
Patronat Obrer
C/Mercader, 5 43500-Tortosa

Piano vertical:
Escola i Conservatori de Música de Tortosa
C/de la Rosa, 6 43500-Tortosa

Tarragona, 19 de novembre de 2019
La cap de l’Àrea dels Subministraments d’Assistència al Ciutadà
Pilar Casas Rom
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 Lot 2: Subministrament d’un piano de cua i un piano vertical per a l’Escola i
Conservatori de Música de Tortosa:
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Documentació requerida per licitar :

SOBRE A: Documentació administrativa:
Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar
amb el sector públic

SOBRE C:
- Oferta econòmica: Oferta econòmica de 0 a 10 punts
Les ofertes (preus sense IVA) s’avaluaran segons la puntuació obtinguda mitjançant el càlcul
següent:
Puntuació = (Preu de l’oferta més econòmica) / (preu de l’oferta a valorar) x 10.
Els punts seran repartits proporcionalment en funció de l’oferta més baixa de tots els licitadors,
obtenint aquesta 10 punts.
El preu inclourà les despeses complementàries que s’originin en el compliment del contracte
(despeses de transport i de càrrega i descàrrega, si és el cas, i el cost de l’afinació)
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- Documentació complementària: descripció detallada de l’instrument (catàlegs, fotos, fitxes
tècniques etc.,) on constin les característiques tècniques a les que es fan referència en aquest
plec.
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