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ÀREA DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Gestió Administrativa dels Centres Educatius

Plec de prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació del
subministrament de pantalles de protecció/separació COVID-19 per a les
Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona.
Expedient: 8004330008-2020-0009556

1. Objecte
Aquest plec té com a finalitat definir les característiques principals del
subministrament de diversos protectors, separadors de paret i pantalles de
protecció COVID-19 per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de
Tarragona, així com les condicions contractuals perquè les empreses que optin al
contracte puguin presentar les seves ofertes.
2.

Característiques tècniques

Un cop avaluats els riscos, i amb la finalitat que les Escoles i Conservatoris de
Música de la Diputació puguin realitzar la seva activitat lectiva seguint totes les
mesures de seguretat i higiene necessàries per garantir la protecció de l’alumnat i el
professorat davant de la COVID-19, s’estableix que cal equipar-los amb protectors
que garanteixin el distanciament.
S’han definit diferents tipus de material de protecció amb les característiques
següents:
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Mampara de separació-protecció regulable de poliestirè d’alt impacte (HIPS) (GUIL
MP-02 o equivalent) de 120x80 de 5mm de gruix
- Pantalles de protecció/separació per a músics o equivalent de 49 cm x 60 cm
(GUIL SMT-13 o equivalent). Pantalla de protecció/separació 100% transparent de
poliestirè d’alt impacte (HIPS) amb peu regulable d’acer amb una altura màxima de
160 cm i mínima de 106 cm amb base fixa de reduïdes dimensions.
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En la taula següent s’especifiquen els tipus de pantalles i les unitats per a cada
centre:

CENTRE

Escola i Conservatori de
Música de la Diputació
Tarragona

PROTECTOR

UNITATS

Mampara de separació-protecció regulable de
poliestirè d’alt impacte (HIPS) (GUIL MP-02 o
equivalent) de 120x80 de 5mm de gruix

18

a
Pantalles de protecció/separació per a músics o
equivalent de 49 cm x 60 cm (GUIL SMT-13 o
equivalent). Pantalla de protecció/separació 100%
transparent de poliestirè d’alt impacte (HIPS) amb peu
regulable d’acer amb una altura màxima de 160 cm i
mínima de 106 cm amb base fixa de reduïdes
dimensions.
Mampara de separació-protecció regulable de
poliestirè d’alt impacte (HIPS) (GUIL MP-02 o
equivalent) de 120x80 de 5mm de gruix

Escola i Conservatori de
Música de la Diputació a Reus

Escola i Conservatori de
Música de la Diputació a Tortosa

Pantalles de protecció/separació per a músics o
equivalent de 49 cm x 60 cm (GUIL SMT-13 o
equivalent). Pantalla de protecció/separació 100%
transparent de poliestirè d’alt impacte (HIPS) amb peu
regulable d’acer amb una altura màxima de 160 cm i
mínima de 106 cm amb base fixa de reduïdes
dimensions.
Mampara de separació-protecció regulable de
poliestirè d’alt impacte (HIPS) (GUIL MP-02 o
equivalent) de 120x80 de 5mm de gruix

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=321a752f-7d3f-4c88-9c2b-088b27a5e0a9

Pantalles de protecció/separació per a músics o
equivalent de 49 cm x 60 cm (GUIL SMT-13 o
equivalent). Pantalla de protecció/separació 100%
transparent de poliestirè d’alt impacte (HIPS) amb peu
regulable d’acer amb una altura màxima de 160 cm i
mínima de 106 cm amb base fixa de reduïdes
dimensions.
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3. Lloc de lliurament
CENTRE
ADREÇA
Escola i Conservatori de
Música de la Diputació a Carrer Cavallers, 10
Tarragona
Escola i Conservatori deCarrer Llovera, 15 Palau
Música de la Diputació aBofarull
Reus
Carrer Sant Jaume, 9-11
Escola i Conservatori deCarrer de la Rosa, 6
Música de la Diputació aPalau Oriol
Tortosa

CP

POBLACIÓ

43003

Tarragona

43201

Reus

43500

Tortosa

4. Termini d’execució/lliurament
2 setmanes
5. Requeriments
a) Execució
El contracte inclourà totes les feines de transport, descàrrega i trasllat del material
fins al punt d’ubicació final. L’adjudicatari facilitarà per a aquesta tasca tots els
mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa,
pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.
Les pantalles protectores hauran de transportar-se degudament embalades i
protegides. Tots els residus generats per la retirada d’aquests elements
d’embalatge i protecció, seran retirats a l’abocador per un gestor de residus
homologat.
El deteriorament d’algun protector com a conseqüència de la seva manipulació
durant les tasques de càrrega/descàrrega serà imputable a l’adjudicatari.
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b) Qualitat del subministrament
El subministrament haurà d’ajustar-se exactament als plecs del procés i a l’oferta
que resulti adjudicatària.
c) Garantia del contracte
L’establerta segons la legislació vigent.
d) Compatibilitats
És tindrà especialment cura amb la realització d'aquests treballs de forma que
interfereixin al mínim possible al treball de l'usuari.
e) Seguretat i salut
A efectes de donar compliment a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals,
l’empresa adjudicatària te l’obligació de realitzar la corresponent Coordinació
d'Activitats Empresarials amb els servei de Seguretat i Salut de la Diputació de
Tarragona.
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6. Pressupost base de licitació (IVA exclòs)
13.632,07 € + IVA
El càlcul s’ha efectuat de la manera següent:
- 49 mampares de protecció ajustable GUIL MP 02 de 120x80 de 5mm de gruix o
equivalent = 5871,90 + IVA
- 133 pantalles de protecció GUIL SMT-13 de 49 cm x 60 cm o equivalent =
7,760,17 € +IVA
7. Presentació d’ofertes
En cas de no poder oferir el model de referència indicat en la descripció del
producte, cal adjuntar la fitxa tècnica de l’article junt amb una fotografia o disseny
gràfic, així com les certificacions emeses per laboratoris i centres d’assajos
reconeguts oficialment on es justifiqui la seva equivalència amb el producte de
referència.
8. Criteris d’adjudicació
El criteri és el del preu més baix.
9. Forma de pagament
Es farà en un pagament, prèvia presentació de la factura expedida d'acord amb la
normativa vigent, una vegada s'hagi acreditat la realització total de la prestació i
consti la conformitat del responsable del contracte.
La factura s’ha de lliurar electrònicament. Els codis DIR3 de la Diputació de
Tarragona són:
Oficina comptable :L02000043
Òrgan gestor: L02000043
Unitat tramitadora: GE0001043 Gestió Administrativa dels Centres Educatius
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10. Responsable del contracte
Pilar Casas Rom, cap de l'Àrea del SAC
11. Dades de contacte
Gestió Administrativa dels Centres Educatius
Magdalena Cuadrad Pocurull
Tel. 977235762
A/e: gestioadministrativacentreseducatius@dipta.cat
NRB/lmb
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