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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMENT 

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL 

MUNTATGE I DESMUNTATGE MODULAR D’ESTANDS PER A FIRA AMPOSTA 2009 

 

A) ELS TREBALLS DE MUNTAGE, DESMUNTAGE D’ESTANDS COM LES PRESTACIONS I 

SERVEIS ESPECIFICATS INCLOU: 

 

- 1.800 m2 d’estands modulars 

- 2.200 m2 de moqueta de passadissos, escales oficina, replà distribució ( inclosos els 

estands ) 

- Els tancaments transversals dels passadissos, relligant en angle de 30º els estands de cada 

costat ( s’adjunta plànol per al seu càlcul a l’annex ) 

- Tancaments longitudinals dels passadissos en trams de 4m amb il�luminació general i 

escomeses de protecció individual ( s’adjunta plànol per al seu càlcul a l’annex ) 

- Decoració de hall d’accés, incloent moqueta, plàstic protector, taulells fris, rètol i 

il�luminació 

- Muntatge de 8 vitrines de FECOAM de 1 x 1, engraellat, frisos, rètols, il�luminació i 

escomeses. 

- 2 Tancaments modulars de portes exteriors a l’esplanada 

- Folrat de 22 columnes amb material modular 

- Tancaments amb parets modulars de l’accés als banys relligant als estands laterals 

- Alimentacions elèctriques carpa exterior 

- Compartimentació panelatge carpa actes 

- Complement per a guixetes d’informació com taules, cadires, il�luminació amb focus 

exteriors. Al hall de l’entrada principal també s’ha de muntar un taulell d’informació. 

- Tancament longitudinal passadissos 

- Senyalització de serveis diversos ( segons plànol de l’annex, tant a l’interior com a 

l’exterior) 

- S’ha de preveure pel licitador la possibilitat de muntar dos o més estands junts en un únic 

expositor. 

- Cada estand  haurà de disposar de la il�luminació directa i suficient a criteri de l’organització 

de la fira. 

- El preu proposat pel licitador al sobre que compté la proposta econòmica inclou: el material, 

transport, muntatge, desmuntage, servei mínim i permanent del manteniment d’electricitat i 

el responsable permanent del muntatge de Fira Amposta 2009. 
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B) EL SERVEI DE MANTENIMENT D’ELECTRICITAT INCLOU: 

- Un servei mínim i permanent de manteniment d’electricitat fix durant els dies que dura la 

Fira Amposta 2009 ( del 4 al 8 de desembre, ambdós inclosos ); el qual haurà de ser 

presencial d’almenys una persona durant el horari d’obertura al públic de Fira Amposta i 

localitzable fora de la franja d’obertura al públic de la Fira. Aquest servei mínim pot ser 

millorable pel licitador ( clàusula q) del plec de clàusules administratives ) 

 

 

C) EL SERVEI DE VIGILÀNCIA PERMANENT DEL MUNTAGE DE FIRA AMPOSTA 2009 INCLOU: 

- Responsable permanent del muntatge de Fira Amposta 2009 el qual haurà de ser presencial 

d’almenys una persona durant el horari d’obertura al públic de Fira Amposta ( del 4 al 8 de 

desembre, ambdós inclosos ) i localitzable fora de la franja d’obertura al públic de la Fira 

per resolució d’incidències. Aquest servei mínim pot ser millorable pel licitador ( clàusula q) 

del plec de clàusules administratives ) 

 

D) PREU MÀXIM DEL MOBILIRARI I ELEMENTS QUE EN RÈGIM DE LLOGUER L’ADJUDICATARI 

SUBMINISTRARÀ A LES EMPRESES O ENTITATS QUE POSIN UN ESTAND A FIRA AMPOSTA 

2009, QUE ELS LICITADORS PODEN PRESENTAR EN LA SEVA OFERTA UNA BAIXA ( CLÀUSULA 

q) DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES ). LA RELACIÓ DEL MOBILIARI ES DETALLA AL 

FULL SEGÜENT. 

   

 

 


