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1. OBJECTE
La finalitat d’aquesta actuació és el subministrament, instal·lació i posada en marxa
de diversos aparells "outdoor" de gimnàstica, per al seu emplaçament en un espai a
l'aire lliure (Green Parc) ubicat al Parc de les Morisques i dels elements
d'enllumenat de la zona. Aquest espai esportiu comptarà amb aparells de
gimnàstica a l’aire lliure amb capacitat de transformar energia cinètica en elèctrica i
d’emmagatzemar-la per al seu aprofitament.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES GENERALS
El subministrament, instal·lació i posada en marxa dels aparells "outdoor" de
gimnàstica i dels elements d'enllumenat de la zona (Green Parc), es durà a terme
d’acord amb les següents característiques i dins del termini que s’especifica als
plecs. El Green Parc s’ubicarà al Parc de Les Morisques, d’acord amb les directrius
de la documentació tècnica que s’adjunta a aquest plec com a annex núm. 1.
2.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ACTUACIÓ
La instal·lació d’un Green Parc al Parc de Les Morisques suposa la creació d’un
espai esportiu amb aparells de gimnàstica a l’aire lliure pel treball cardiovascular i
amb capacitat de transformar energia cinètica en elèctrica i d’emmagatzemar-la pel
seu aprofitament, de forma combinada amb aparells pel treball de musculació. Tot
d’acord a les especificacions dels elements (punt 2.2).

L’actuació es complementarà amb la instal·lació d’una unitat d’emmagatzematge i
visualització d’energia, un panell de informació, dues llumeneres en alçada i 6 llums
encastables alimentats pels propis aparells, així com paviment de seguretat sobre
solera de formigó.
2.2 ESPECIFICACIONS DELS ELEMENTS
El Green parc disposarà dels següents elements: aparells pel treball cardiovascular,
aparells pel treball de musculació, unitat d’emmagatzematge i visualització
d’energia, un panell de informació, llumeneres, llums i paviment. Els aparells de
gimnàstica subministrats, així com la unitat d’emmagatzematge i el panell
d’informació, aniran retolats en català, amb el logotip de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, instruccions d’ús, informació sobre normativa i possibilitats
d’entrenament.
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2.2.1 APARELLS PEL TREBALL CARDIOVASCULAR
Els aparells pel treball cardiovascular del Green Parc que captaran i transformaran
l’energia cinètica en elèctrica, són els següents:
-

Bicicleta estàtica reclinada

-

El·líptica

-

Bicicleta estàtica fitness

-

Bicicleta de mans

Tots aquests aparells hauran de:

o

Estar fabricats amb acer inoxidable i/o altre acer amb protecció contra la
intempèrie.

o

Acomplir els estàndards EN 957 i EN 1176 per tal de garantir l’absència de
punts d’atrapament, vores afilades i altres possibles perills.

o

Acomplir el RD 842/2002, de 2 de agost, pel que s’aprova el Reglament
electrotècnic per baixa tensió i les seves instruccions tècniques
complementàries (ITC) BT 01 a BT 51, tant per cada aparell, com per la
seva connexió a la unitat d’emmagatzematge i visualització d’energia.

o

Ser ergonòmics, antivandàlics i no tenir peces ni peses lliures.

o

Estar dissenyats sempre que sigui possible per permetre el seu ús a
persones amb discapacitat.

o

Disposar de port USB 3.0 perquè els usuaris puguin carregar els seus
dispositius electrònics.

o

Estar connectats a la unitat d’emmagatzematge i visualització d’energia per
l’aprofitament d’aquesta.

o

No requerir electricitat pel seu funcionament.

2.2.2 APARELLS PEL TREBALL DE MUSCULACIÓ
Els aparells pel treball de musculació del Green Parc són els següents:
-

Aparell de dominades assistides

-

Premsa lateral i d’espatlles

-

Banc d’abdominals
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-

Premsa de cames

-

Base giratòria

Tots aquests aparells hauran de:

o

Estar fabricats amb acer inoxidable i/o altre acer amb protecció contra la
intempèrie.

o

Acomplir els estàndards EN 957 i EN 1176 per tal de garantir l’absència de
punts i/o peces mal encaixades que puguin atrapar l’usuari, vores afilades i
altres possibles perills.

o

Ser ergonòmics, antivandàlics i no tenir peces ni peses lliures.

o

Estar dissenyats sempre que sigui possible per permetre el seu ús a
persones amb discapacitat.

o

Ésser el màxim de polivalents possible; permetre més d’un ús. Tots els usos
possibles de cada aparell hi quedaran retolats.

o

No requerir electricitat pel seu funcionament.

2.2.3 UNITAT D’EMMAGATZEMATGE I VISUALITZACIÓ D’ENERGIA
El Green Parc disposarà d’una unitat d’emmagatzematge i visualització d’energia
que haurà de:

o

Recollir i administrar l’energia generada pels usuaris dels aparells pel treball
cardiovascular mitjançant un sistema de bateria.

o

Tenir entrada pels quatre aparells pel treball cardiovascular i sortida per
dues llumeneres i 8 llums encastats.

o

Incorporar un display indicador de la quantitat d’energia produïda en
watts/hora i de potència fins 500 watts.

o

Incorporar detector dia/nit per encendre les llumeneres, que s’alimentaran
amb l’energia acumulada, només quan sigui necessari.

o

Estar fabricada amb acer inoxidable i/o altre acer amb protecció contra la
intempèrie.

o

Acomplir els estàndards EN 957 i EN 1176 per tal de garantir l’absència de
punts i/o peces mal encaixades que puguin atrapar l’usuari, vores afilades i
altres possibles perills.
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o

Acomplir el RD 842/2002, de 2 de agost, pel que s’aprova el Reglament
electrotècnic

per

baixa

tensió

i

les

seves

instruccions

tècniques

complementàries (ITC) BT 01 a BT 51, tant per la pròpia unitat, com per les
seves connexions als aparells, llums i llumeneres.
o

Ser antivandàlica i no tenir peces lliures.

o

No requerir electricitat pel seu funcionament.

2.2.4 PANELL DE INFORMACIÓ
El Green Parc disposarà d’un panell de informació que haurà d’estar fabricat amb
acer inoxidable i/o altre acer amb protecció contra la intempèrie, acomplint els
estàndards UNE-EN 957 i UNE-EN 1176 per tal de garantir l’absència de punts i/o
peces mal encaixades o lliures, vores afilades o altres possibles perills i ser
antivandàlic.
2.2.5 IL·LUMINACIÓ
El Green Parc disposarà de 2 llumeneres LED d’alumini injectat per il·luminació
urbana i vial amb bàcul de 4 metres d’alçada i capsal de fanal i 6 llums encastats al
paviment de seguretat amb estructura d’alumini anoditzat i vidre de seguretat. Tots
aquests elements aniran connectats a la unitat d’emmagatzematge i visualització
d’energia i s’alimentaran de l’energia transformada, acomplint el RD 842/2002, de 2
de agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió i les seves
instruccions tècniques complementàries (ITC) BT 01 a BT 51.
2.2.6 PAVIMENT
L’adjudicatari subministrarà i instal·larà paviment sobre la solera de formigó que es
disposarà a tal efecte, damunt del qual s’instal·laran els aparells de gimnàstica
“outdoor”, la unitat d’emmagatzematge i visualització d’energia i les llumeneres,
d’acord amb les directrius de l’annex 1.

Aquest paviment haurà d’acomplir l’estàndard UNE-EN 1177 sobre revestiment de
les superfícies de les àrees de joc absorbidors d’impactes i estarà format per una
capa de cautxú SBR amb un gruix mínim de 30 mil·límetres, una capa de cautxú de
color EPDM de 10 mil·límetres de gruix i reïna CPU 11B.
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2.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
L’oferta dels licitadors inclourà el transport, muntatge i posada en marxa dels
aparells de gimnàstica “outdoor”, de la unitat d’emmagatzematge i visualització
d’energia, de les llumeneres i del paviment. Els treballs necessaris per a l’execució
del contracte es duran a terme de forma coordinada amb el serveis tècnics de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

2.3.1 RELATIVES ALS MITJANS AUXILIARS I MESURES DE PROTECCIÓ
L’empresa adjudicatària, com a responsable de la correcta execució del contracte,
aportarà, a més dels equips subministrats, tots els mitjans materials auxiliars
necessaris per a la instal·lació i posada en marxa dels aparells de gimnàstica
“outdoor”, la unitat d’emmagatzematge i visualització d’energia, les llumeneres i el
paviment (eines, aparells de mesura, grues...). Tot el material i/o maquinària auxiliar
emprat en el acompliment d’aquest contracte, serà utilitzat, únicament, per personal
degudament qualificat, haurà de ser adequat al treball a realitzar i es trobarà en
perfecte estat d’ús i conservació.

L’adjudicatari complirà, en tota actuació relacionada amb el contracte, la
reglamentació corresponent en matèria de seguretat i higiene, així com la de
prevenció de riscos laborals.

L’adjudicatari senyalitzarà i protegirà amb tanques la zona de treball per a la
protecció dels usuaris del Parc de Les Morisques i serà responsable dels danys o
pèrdues en persones o propietats derivades de la falta d'aplicació d'aquestes
mesures preventives.

Serà responsabilitat de l’adjudicatari la gestió de residus i la protecció
mediambiental durant tot el procés.
2.3.2 RELATIVES A LA GARANTIA DELS APARELLS I MATERIALS
El termini de garantia serà, com a mínim, de cinc anys per a tots els aparells,
materials i elements d'instal·lació, subministrats per l’adjudicatari del contracte,
comptadors a partir de la data de signatura de l'acta de recepció definitiva del
Green Parc.
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Durant el termini de garantia, l'adjudicatari haurà de reposar els elements
(mecànics, elèctrics i/o electrònics), de tots i cadascun dels aparells i elements per
ell subministrats i/o executats, que presentin irregularitats en el seu funcionament,
operació o execució, imputables a defectes de fabricació o instal·lació. Qualsevol
treball requerit durant el període de garantia haurà de ser atès de la forma més
ràpida possible i amb un màxim de 15 dies.

Les operacions i/o reparacions efectuades durant el període de garantia, sobre
elements, materials i instal·lacions subministrats o instal·lats pel contractista,
s'entendran totalment lliures de càrrec, per qualsevol concepte, inclosos materials,
mà d'obra i desplaçament del personal encarregat de realitzar el servei.

L’adjudicatari, es comprometrà a mantenir en estoc les peces de recanvi
necessàries per a la reparació dels aparells i elements instal·lats, durant un període
mínim de 10 anys, comptadors a partir de la data de signatura de l’acta de recepció
definitiva del Green Parc.
2.3.3 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER PARTS DELS LICITADORS
Els licitadors, amb independència de la documentació administrativa exigida per a
aquest concurs i relacionada en el plec de clàusules administratives particulars,
hauran de presentar, en el sobre núm. 2, l’oferta, en els termes que es descriuen a
la clàusula 6 d’aquest plec i l’acompanyarà de la següent documentació:

o

Especificacions

tècniques

de

cadascun

dels

aparells,

unitat

d’emmagatzematge i visualització d’energia, llumeneres i paviment de
seguretat a instal·lar, amb indicació de l’acompliment de les normes UNEEN corresponents.
o

Certificat del període de garantia de cada aparell de gimnàstica “outdoor”,
unitat d’emmagatzematge i visualització d’energia, llumeneres i paviment.

o

Descripció dels materials a utilitzar per la instal·lació del Green Parc.

o

Certificats dels assajos realitzats als aparells, certificats de pintura i de
soldadura.

o

Manuals d’operació de cadascun dels aparells, unitat d’emmagatzematge i
visualització d’energia i llumeneres en català o castellà.
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o

Instruccions

pel

manteniment

preventiu

dels

aparells,

unitat

d’emmagatzematge i visualització d’energia, enllumenat i paviment, amb
indicació de les tasques a realitzar i la seva periodicitat.

3.

PERSONAL

No existirà cap tipus de relació ni obligació contractual entre l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i el personal que l’adjudicatari destini a l’execució del contracte

L’adjudicatari, en la seva condició d’empresari, serà l’únic responsable, davant del
personal que treballi en la consecució de l’objecte contractat, del compliment de la
legislació que regula les relacions laborals, la Seguretat Social, la prevenció de
riscos laborals i, també, el conveni col·lectiu que correspongui.

4.

SUPERVISIÓ DELS TREBALLS

El coordinador d’Esports de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, o en el seu
defecte, aquella persona que designi la corporació municipal, supervisarà,
controlarà i exercirà les tasques de direcció necessàries per a poder garantir
l’adequada execució del Green Parc.

5.

PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El pressupost màxim de licitació, amb tots els conceptes inclosos, serà de
73.535,94 euros amb el IVA inclòs, amb càrrec a la partida 5500 3400 609 00 00
del pressupost vigent.

6.

OFERTA ECONÒMICA I MILLORES

L’oferta econòmica s’haurà de presentar tal com es descriu a continuació:
o

Partides desglossades, d’acord amb la següent estructura:
-

Aparells pel treball cardiovascular

-

Aparells pel treball de musculació

-

Unitat d’emmagatzematge i visualització d’energia

-

Panell de informació

-

Paviment

-

Llumeneres

Els licitadors podran presentar millores en quant a:
La durada de la garantia dels materials
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Declaració

del

termini

addicional

de

garantia

ofert.

Els

períodes

s’expressaran en anys naturals i s’entendrà que no inclouen el termini mínim
obligatori de garantia que és de cinc anys.

El manteniment de la totalitat dels elements de l’anomenat “Green Parc”
Expressió del compromís i del termini ofert, amb descripció de les tasques a
realitzar en relació al servei de manteniment preventiu i correctiu del “Green
Parc”, s’hi hauran d’incloure, com a mínim, les següents actuacions:

o

Comprovar la funcionalitat i operativitat de tots els elements del Green Parc,
tant a nivell mecànic, com elèctric i electrònic i arreglar possibles
deficiències

o

Comprovar l’estabilitat, les barres i els cargols de tots els aparells, suport,
llumeneres i unitat d’emmagatzematge i visualització d’energia. Fixar bé les
deficients i substituir peces malmeses per l’ús.

o

Comprovar l’estat del paviment sobre la base de formigó i arreglar possibles
deficiències.

o

Comprovar si existeixen punts i/o peces mal encaixades que puguin atrapar
l’usuari o vores afilades i arreglar possibles deficiències.

o

Comprovar l’estat de les superfícies de tots els elements i arreglar possibles
deficiències causades per la corrosió i/o oxidació.

o

Registrar i presentar informe per escrit de la inspecció i estat de cada
element del Green parc.

7.

CRITERIS DE VALORACIÓ

S’estableixen els següents criteris d’adjudicació i puntuacions:

I. Oferta econòmica: Es valorarà la proposta econòmica amb 1 punt per cada
1% de baixa sobre el pressupost de licitació, fins a 20 punts.
II. Garantia dels materials: Es valorarà amb 2 punts per cada any de garantia
del Green Parc que el licitador ofereixi, més enllà dels 5 anys, a títol gratuït
per l’Ajuntament, fins a un màxim de 30 punts.
III. Manteniment del Green Parc: Es valorarà amb 10 punts per cada any de
manteniment del Green Parc que el licitador ofereixi a títol gratuït per
l’Ajuntament, fins a un màxim de 50 punts.
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8.

TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

El termini de subministrament, instal·lació i posada en funcionament del Green Parc
serà de 8 setmanes.

9.

ALTRES

L’adjudicatari

tindrà

l’obligació

de

formalitzar

pòlissa

d’Assegurança

de

Responsabilitat Civil per danys a tercers derivats dels treballs d’execució del
contracte.

L’estat de conservació del Parc de Les Morisques en acabar la instal·lació, serà el
mateix que tenia en el moment de l’inici de les actuacions objecte del contracte.

L'adjudicatari facilitarà les eines específiques necessàries pel manteniment
correctiu del Green Parc i impartirà formació al personal municipal, en la forma i
nombre que determini l’Ajuntament, sobre el funcionament i el manteniment dels
aparells instal·lats.
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