PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
MUNTATGE I INSTAL∙LACIÓ DEL MOBILIARI DEL NOU AULARI DE L’EDIFICI TCM6 DE LA
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ‐MARESME
EXPEDIENT NÚMERO 41/2016

Clàusula 1.‐ Objecte de l’expedient
El present contracte té per objecte establir les condicions que han de regir el contracte de
subministrament, muntatge i instal∙lació del mobiliari del nou aulari de l’edifici TCM6 del Rengle
de la Fundació Tecnocampus Mataró‐Maresme, d'ara endavant Fundació TCM, dividit en dos lots:



Lot 1. Taules bàsiques i cadires.
Lot 2. Pissarres.

Clàusula 2. Ubicació i muntatge del mobiliari
2.1.‐ El mobiliari s’ubicarà a l’edifici TCM6 del Parc Tecnocampus Mataró‐Maresme, a la Carretera
de Barcelona, núm. 31 de la ciutat de Mataró, dins dels terminis especificats en les clàusules
administratives.
2.2.‐ El muntatge s’efectuarà per personal de l’empresa subministradora i s’ubicarà a les aules en
funció d’un planells subministrats pel personal responsable del Parc.

Clàusula 3. Requeriments i descripció tècnica
3.1.‐ L’empresa adjudicatària haurà d’aportar mostres dels materials i color per la seva definició
definitiva i haurà de concertar una visita per veure el mobiliari actual de forma presencial.
Lot 1. Taules bàsiques i cadires
A) Taula d’estudiant bàsica ‐1400 x 400 – H=750
-

Les taules tindran el sobre estratificat de 25 mm color gris bruma amb cantonat de PVC
de 2 mm del mateix color.

-

L’estructura serà de forma tubular de 20 x 40 mm amb un gruix de 1,5 mm, les potes de
ferro de forma tubular de 30 x 60 mm, un gruix de 1,5 mm i reguladors de nivell, tot amb
pintura Epòxid color blanc amb un mínim de 80 micres polimeritzat a alta temperatura.

-

Existirà una separació entre el sobre i l’estructura de la taula de 10 mm, la fixació de
l’estructura amb sobre mitjançant 8 cargols mètrics roscats contra inserts metàl∙lics fixats
al sobre.

Veure planell i fotografia adjunta a l’Annex I d’aquest Plec.
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B) Cadires
-

Cadires d’estructura tubular amb quatre potes, seient estratificat en color gris bruma i
format per carcassa conformada de 11mm d’espessor. Cares exteriors en estratificat post‐
formable de 6 dècimes d‘espessor com a mínim, en color gris bruma i composició interior
100% faig. Acabat polit i sense terminacions tallants.

-

Estructura multi tubular de tub quadrat 16mm i 1.5mm de gruix, corbat en fred y unit por
soldadura. Acabat superficial en color blanc con pintura epòxid de gran resistència i
recobriment mínim de 80 micres polimeritzat a alta temperatura. Les quatre potes
acabades amb plàstic antilliscant.

-

El Logotip de Tecnocampus estarà troquel∙lat al espatller.

Veure fotografies adjuntes Annex II.
Lot 2. Pissarres
-

Pissarra model FUTURA o similar amb superfície ceràmica esmaltada a l’acer, magnètica, i
especialment fabricada per l’escriptura amb guix. La superfície de ceràmica permet una
escriptura suau, uniforme y molt agradable. Superfície mate, sense reflexes i de gran
contrast amb el guix. Color antracita.

-

Marc i safata d’alumini plata mate anoditzat, La safata sempre ha de tenir la mateixa
longitud que las pissarres. Cantells arrodonits, acabats en plàstic als extrems de la safata i
en les quatre cantonades de la pissarra. En la part inferior de la safata ha de portar
incorporat una guia per poder posar i desplaçar diferents elements: suports de
esborradors, ganxos i safates per a llibres.

-

Muntatge de la pissarra totalment ocult, sense que es vegi cap cargol ni tapeta per tapar
els cargols.

-

Ha de complir Certificat EN 14434, normativa europea de seguretat.

Opcionalment que es pugui col∙locar en el marc superior el FUTURA CLIP RAIL o similar per penjar
i relliscar altres elements com pissarres de guix o retoladors, pantalles de projecció, mapes, etc.
Es subministrat en dues mides diferent:
Model
Model A
Model B

Mides
8000 x 1225 mm.
7000 x 1225 mm

Veure fotografies adjuntes Annex III.
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Clàusula 4. Definició de quantitats i pressupost.
Les quanties dels elements anteriorment citats i que han de ser inclosos en el preu final de cada
lot l’oferta són:
LOT 1 (Taules i Cadires)
Elements
Taula d’estudiant bàsica
Cadira

Quantia
215
430

LOT 2 (Pissarres)
Elements
Model A (8000x1225mm)
Model B (7000x1225mm)

Quantia
2
3

L’oferta indicarà els preus unitaris de cada element, essent el preu final de la proposta aquest
preus unitaris, aplicant les quanties aquí reflectides. En cas de contradicció entre el preu unitari
de cada element i el preu ofert del lot del contracte, es considerarà el preu unitari especificat.
En el moment de la contractació aquestes quanties poden tenir una variació d’un 15%, sense que
això impliqui una variació en el preu individual ofert de cada element.
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Annex I
Taula bàsica 1400x400 h=750
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Annex II
Cadira
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Annex III:
Pissarra
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