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Document de condicions que ha de regir la contractació del
subministrament d’una fresadora CNC per a la creació d’una aula de
prototipatge

1. Objecte
La Unitat d’Ocupació i Emprenedoria proposa l’adquisició d’una fresadora CNC per a
la implantació, desenvolupament i manteniment d’un aula de prototipatge a les
instal·lacions de la Diputació de Tarragona ubicades al passeig de la Boca de la Mina,
35-37 de Reus (Tarragona).
L’objecte d’aquest contracte d’adquisició és cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i
ocupació, eix 4.
2. Justificació
La Diputació de Tarragona, a través de l’Àrea de Projectes Europeus i Regió del
Coneixement, impulsa l’operació “AULAPLUS, servei integral de formació pel territori”
que està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de
la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Dins aquesta operació es troba l’actuació de creació d'un espai de prototipatge digital
pel desenvolupament de metodologies i models de construcció sostenibles i eficients.
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La Unitat d’Ocupació i Emprenedoria s’encarrega de l’execució d’aquesta actuació.
Una aula de prototipatge és un espai de creació i formació vinculat a les noves
tecnologies i, especialment, a la fabricació digital en el qual la ciutadania, entitats,
organitzacions, universitats i empreses es poden implicar en un laboratori de creació
digital.
Pel correcte funcionament d’aquesta aula de prototipatge és necessari disposar de
diverses màquines entre les quals una fresadora CNC.
3. Condicions:
-

Particularitats:

El pressupost de licitació del contracte ha d’incloure, a més de la maquinària, el
següent:
Transport i muntatge de la màquina i accessoris al lloc de destí.
Posada a punt de la maquinària.
Formació del seu funcionament d’un mínim de 2 hores.
Tots els accessoris necessaris pel complet funcionament (mordasses,
pinces, freses, fresolins i altres), així com tot el material necessari per
mantenir les mesures de protecció individual de seguretat i salut durant el
seu ús.
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Especificacions tècniques:
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-

FRESADORA CNC
ELEMENT

-

CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES

Àrea de treball

Mínim 1.500 x 920 mm.

Control CNC

Via Ethernet

Sistema de transmissió

Eixos XY cremallera. Eix Z cargol alta
qualitat

Resolució

Fins 0.001

Programes

CAD/CAM VcarvePro

Tipus de taula

Bomba de buit. Sense manteniment.

Garantia

2 anys des de la data de lliurament de la
maquinària i els seus accessoris.

Documentació a entregar:

Les empreses que ho desitgin hauran de presentar un pressupost únic en què es
pressuposti la maquinària amb tots els accessoris pel seu complet funcionament i
mesures protecció individuals.
-

Criteri d’adjudicació:

L’elecció de l’empresa adjudicatària es farà únicament per criteri econòmic.
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-

Forma de pagament:

Mitjançant factura electrònica, un cop lliurada la maquinària amb els seus accessoris,
instal·lada i amb el curs de formació realitzat, presentada a través de la Seu Electrònica
de la Diputació de Tarragona. Un cop validada per la unitat gestora es tramitarà pel seu
pagament.
En el camp d’observacions de la factura, l’adjudicatari farà constar la referència següent:
AULAPLUS. Aula de prototipatge TalentLab – projecte 2019.556.01. L’objecte d’aquest
contracte d’adquisició és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 4.
4. Termini
El lliurament de la maquinària es fixa pel dia 1 de setembre de 2021. La Diputació de
Tarragona contactarà amb l’empresa adjudicatària, com a mínim, una setmana abans
del lliurament per a concretar aspectes i donar a conèixer la persona responsable de la
recepció.
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El pressupost màxim de despesa del contracte és de:
Import net: 13.725,00 euros (IVA exclòs).
Import total: 16.607,25,00 euros (IVA inclòs).
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5. Preu del contracte
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