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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI
DIVERS PER AL PARC DE RECERCA UPF. CAMPUS DE CIUTADELLA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Exp. 300100/07-01-14
LOT 1 – CADIRES DIVERSES
CONSIDERACIONS GENERALS
L’objecte d’aquest lot és el subministrament de cadires amb destinació al Parc de Recerca UPF, ubicat al
Campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (carrer Ramón Trias Fargas núm. 23, de
Barcelona), les quals es distribuiran en les sis plantes de l’edifici.
Aquest Plec té com a finalitat l’àmbit del subministrament a realitzar i les condicions que s’han
d’acomplir, complementant allò especificat al Plec de Clàusules Administratives.
El subministrament es defineix a la relació que s’acompanya i a les característiques indicades en aquest
plec.
El contracte inclourà totes les tasques necessàries per al repartiment de les cadires dins dels diferents
espais de l’edifici: transport, accés al lloc, acopi, desembalatge, emplaçament i retirada dels embalatges.
En tot allò que no s’especifica al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el contractista haurà
d’acomplir allò especificat en aquest Plec de Condicions Tècniques, així com en les normatives d’obligat
compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de Riscos Laborals.
L’adjudicatari, abans del lliurament, contactarà amb el responsable del contracte, per tal de visitar els
llocs de descàrrega, a l’efecte de coordinar l’operativa de lliurament.
El transport, descàrrega i trasllat als espais serà a càrrec de l’adjudicatari; aquest facilitarà per a aquesta
tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i
sense incidents, amb els seus propis mitjans.
Les cadires es transportaran degudament embalades i protegides. El deteriorament d’alguna unitat de
cadira com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i ubicació
serà imputable a l’adjudicatari; aquest es compromet a reposar les unitats de cadires malmeses en un
termini no superior a 15 dies.
L’adjudicatari ubicarà tot el material en l’emplaçament exacte, segons la distribució que li sigui
comunicada pel responsable de contracte.
DESCRIPCIÓ DE LES CADIRES
Característiques tècniques comunes a totes les cadires
Estructura bàsica en tub d’acer, tub arrodonit mides entre 25 i 30 mm de costat i gruix mínim d’1,5 mm;
laminat en fred. Amb els elements de fixació i peces especials metàl·liques necessàries.

Característiques tècniques específiques de cada tipologia de cadira i preus unitaris màxims

120 unitats de cadira de quatre potes, amb braços i pala retràctil, en polipropilè, apilables (d’elles, 8
unitats per a esquerrans)
Preu unitari màxim sense IVA: 200 €
Acabat:
Lacat, recobriment multicapa, mínim de 220 micres, en base a pintures epoxi, amb aplicació
electrostàtica i polimeritzades en forn. Color a determinar.
Seient i respatller en dues peces, fabricat en polipropilè injectat reciclable
o Seient trapezoïdal, màxim de 40 cm a la part interior i de 48 cm a la part exterior;
fondària mínima de 44 cm.
o Respatller rectangular i amb curvatura ergonòmica, entre 39 i 41 cm d’amplada i 36
cm d’altitud màxima.
o Color a determinar, com a màxim poden ser de tres colors diferents.
Pala d’escriptura totalment retràctil, fabricada en material compacte (no aglomerat de fusta),
mides mínimes 35 x 30 cm
Mecanismes d’unió entre cadires, situats als braços; ha de permetre una fixació sense
utilització d’eines.
Un mínim de quatre fixacions del seient i respatller a l’estructura de la cadira
Tacs de feltre a totes les potes
Tacs protectors per apilar de cadires

721 unitats de cadira de quatre potes y sense braços, en polipropilè i apilables.
Import unitari màxim sense IVA: 95 €
Acabat:
Lacat, recobriment multicapa, mínim de 220 micres, en base a pintures epoxi, amb aplicació
electrostàtica i polimeritzades en forn. Color a determinar.
Seient i respatller en dues peces, fabricat en polipropilè injectat reciclable
o Seient trapezoïdal, màxim de 40 cm a la part interior i de 48 cm a la part exterior;
fondària mínima de 44 cm.
o Respatller rectangular i amb curvatura ergonòmica, entre 39 i 41 cm d’amplada i 36
cm d’altitud màxima.
o Color a determinar, poden ser de tres colors diferents
Un mínim de quatre fixacions del seient i respatller a l’estructura de la cadira
Tacs de feltre a totes les potes
Tacs protectors per apilar de cadires

26 unitats de cadira de quatre potes, amb braços, entapissades i apilables
Import unitari màxim sense IVA: 212 €
Acabat:
Braços i potes en cromat polit més bany electrolític, amb capa de níquel de 20.25 u i capa de
crom de 0,2 um, ambdós brillants.
Seient i respatller en dues peces, entapissat en polipiel, color a determinar
o Seient trapezoïdal, màxim de 40 cm a la part interior i de 48 cm a la part exterior;
fondària mínima de 44 cm.
o Respatller rectangular i amb curvatura ergonòmica, entre 39 i 41 cm d’amplada i 36
cm d’altitud màxima.
o Entapissat en polipiel, color a determinar.
Un mínim de quatre fixacions del seient i respatller a l’estructura de la cadira

-

Ha de permetre l’afegit posterior de pala retràctil i de connector entre cadires, sense cap mena
de modificació tècnica.
Tacs de feltre a totes les potes
Tacs protectors per apilar de cadires

16 unitats de cadira giratòria amb rodes, en polipropilè i sense braços
Import unitari màxim sense IVA: 137 €
Acabat:
Lacat, recobriment multicapa, mínim de 220 micres, en base a pintures epoxi, amb aplicació
electrostàtica i polimeritzades en forn a 200ºC. Color a determinar.
Seient i respatller en dues peces, fabricat en polipropilè injectat reciclable
o Seient trapezoïdal, màxim de 40 cm a la part interior i de 48 cm a la part exterior;
fondària mínima de 44 cm.
o Respatller rectangular i amb curvatura ergonòmica, entre 39 i 41 cm d’amplada i 36
cm d’altitud màxima.
o Color negre
Un mínim de quatre fixacions del seient i respatller a l’estructura de la cadira
Peu d’alumini amb cinc radis. Amplada del peu: entre 60 i 65 cm.
Cinc rodes antilliscants.

LOT 2 – TAULELLS DE SEMINARI

CONSIDERACIONS GENERALS
L’objecte d’aquest lot és el subministrament de taulells de seminari a l’edifici Wellington 2, del Campus
de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (carrer Ramón Trias Fargas núm. 23, de Barcelona), els
quals es distribuiran en les plantes -1, baixa i primera de l’edifici.
Aquest Plec té com a finalitat l’àmbit del subministrament i instal·lació a realitzar i les condicions que
s’han d’acomplir, complementant allò especificat al Plec de Clàusules Administratives.
El subministrament i instal·lació es defineix a la relació que s’acompanya i a les característiques
indicades en aquest plec.
El contracte inclourà totes les tasques necessàries per a la instal·lació dels taulells dins dels diferents
espais de l’edifici: transport, accés al lloc, acopi, desembalatge, emplaçament, instal·lació i retirada dels
embalatges.
En tot allò que no s’especifica al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el contractista haurà
d’acomplir allò especificat en aquest Plec de Condicions Tècniques, així com en les normatives d’obligat
compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de Riscos Laborals.
L’adjudicatari realitzarà un replanteig previ al procés de fabricació dels taulells i tanmateix, amb el
responsable del contracte, prendrà coneixement dels llocs de descàrrega i condicions de muntatge, per
tal de coordinar l’operativa d’instal·lació.
El transport, descàrrega i instal·lació serà a càrrec de l’adjudicatari; aquest facilitarà per a aquesta tasca
tots els mitjans humans i estris indispensables per efectuar la descàrrega i instal·lació amb rapidesa,
pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

Tot el material necessari per a la instal·lació dels taulells es transportaran degudament embalat i
protegit. El deteriorament d’algun element com a conseqüència de la seva manipulació durant les
tasques de càrrega/descàrrega i/o instal·lació serà imputable a l’adjudicatari; comprometent-se aquest a
subsanar els desperfectes en un termini no superior a 15 dies.
DISTRIBUCIÓ DELS TAULELLS

Seminari
24.S19
24.S01
24.S07
24.009
24.013
24.104
24.112
24.120

Descripció bàsica de taulell
Taulell, 40 cm amplada, 7 places
Taulell, 40 cm amplada, 6 places
Taulell, 40 cm amplada, 6 places
Taulell, 40 cm amplada, 8 places
Taulell, 40 cm amplada, 10 places
Taulell, 40 cm amplada, 6 places
Taulell, 40 cm amplada, 6 places
Taulell, 40 cm amplada, 10 places

Places
7
6
6
8
10
6
6
10

TOTAL PLACES DE TAULELL

Quantitat
6
10
10
8
3
10
10
3

Total places
42
60
60
64
30
60
60
30
406

Tots els taulells són en format corbat i de 40 cm d’amplada.
DESCRIPCIÓ TÈCNICA DELS TAULELLS
Taulell de seminari, ancorat a terra, en corba i adaptat a les diferents geometries de cada seminari,
d’acord amb les distribucions contemplades als plànols adjunts (annex 1) i a la secció tipus (annex 2).
La llargada del taulell serà variable en funció de les condicions de cada seminari, i ha de contemplar un
espai útil per a cada usuari entre 68 i 70 cm d’amplada.
Superfície d’escriptura i portadocuments: fabricats en resina fenòlica de 13 mm de gruix, color imitació
fusta auró.
Faldó davanter corregut, en laminat melamínic de 20 mm de gruix, color imitació fuist auró igual al de la
superfície d’escriptura i cantejat en PVC.
Columna vertical en alumini anoditzat, amb divisió vertical central, registrable i preparada per a clipar,
cada dues places de taulell, mecanismes estàndards. Les columnes aniran ancorades sobre terra
registrable.
Barcelona, 24 de febrer de 2014

