Aquesta es una traducció feta per Mitjans electrònics del plec en castellà, en cas d’errada
prevaldrà l’establer al plec en castellà

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A
L'ADQUISICIÓ, INSTAL·LACIÓ I LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE SUPORT A LA COMPETICIÓ
DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DE LA
COMPETICIÓ DE REM I PIRAGÜISMO DELS
XVIII JOCS MEDITERRANIS
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte l'adquisició, instal·lació i la prestació del servei de suport a
la competició de l'equipament necessari per a la competició de Rem i Piragüisme dels XVIII
Jocs Mediterranis.

2. ABAST DELS TREBALLS
L'adjudicatari haurà de proveir el material identificat com a necessari per poder desenvolupar
la competició de rem i piragüisme a través de la realització dels treballs següents:
a)

Definició d'un pla de treball per al subministrament de l'equipament esportiu.
a. Definir un flux de treball i un calendari de tasques.
b. Identificar les necessitats especificades i el seu emplaçament segons les
diferents ubicacions previstes en la instal·lació de competició.
c. Definir un pla de muntatge i desmuntatge de la zona de competició especificant
temps i recursos necessaris per a la prestació del servei, tenint en compte que
el muntatge haurà d'estar finalitzat i a la disposició dels esportistes 6 dies abans
de l'inici d'aquesta competició segons el calendari definitiu dels XVIII Jocs
Mediterranis. S'acompanya com a Annex 1 el calendari provisional.
cal destacar que el muntatge d'aquest equipament esportiu haurà de ser
coordinat amb el de la resta d'elements que precisen ser instal·lats per al
correcte desenvolupament de la competició.

b)

Producció del equipament esportiu especificat: En l'Annex 1 es relaciona el
material esportiu que, com a mínim, l'adjudicatari estarà obligat a produir i proveir,
així com les característiques mínimes que ha de complir.
Serà requisit indispensable que tot el material lliurat, compleixi amb l'homologació
vigent marcada per la ICF (International Canoe Federation) i la IRF (International
Rowing Federation) i haurà de ser vàlid íntegrament per al desenvolupament de la
competició i les seves diferents proves.
L'adjudicatari garanteix que tots els materials que requereixin/exigeixin algun tipus
d'homologació compliran amb les exigències i especificacions tècniques
estipulades per la Federació Internacional pertinent.
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c)

Magatzematge, transporte, retirada i instal·lació de l'equipament esportiu:
l'adjudicatari haurà de fer-se càrrec del magatzematge, transport, retirada del camp
albano existent i instal·lació/col·locació de l'equipament esportiu sol·licitat, en els
terminis fixats per la Fundació Tarragona 2017.
El materm sol·licitat haurà d'estar instal·lat des de 6 dies abans de la competició i
fins a la finalització de la mateixa en la instal·lació de competició Canal Olímpic de
Catalunya. Per a l'execució d'aquest punt, l'adjudicatari haurà d'acordar amb el
gestor de l'espai els inicis del treball, sempre intentant afectar el mínim possible el
funcionament habitual de la instal·lació.
Serà requisit indispensable que l'adjudicatari disposi d'un segur multirisc que
cobreixi els danys que puguin causars'en l'execució del contracte, així com la
responsabilitat civil, els danys que pugui sofrir el material i les possibles incidències
que poguessin generar-se (robatori, incendi, etc.).

d)

Supervisió i manteniment de l'equipament esportiu durant l'esdeveniment:
l'adjudicatari haurà de supervisar que l'equipament esportiu estigui correctament
col·locat en la instal·lació durant els dies d'ús del mateix per a l'esdeveniment,
havent de ser capaç de donar una resposta ràpida davant qualsevol incidència.

3. COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
-

La Fundació posarà a la disposició de l'adjudicatari la zona de treball i muntaje amb
l'antelació suficient i en els períodes necessaris perquè l'equipament esportiu pugui
estar instal·lat amb la necessària antelació.
Així mateix, la Fundació també garantirà que la zona de treball es trobi a la disposició
de l'adjudicatari durant els dies i hores que l'adjudicatari requereixi per realitzar el
desmuntatge.

-

En cas que l'adjudicatari ho precisi, la Fundació posarà a la seva disposició (des de la
data d'inici del muntatge fins a la finalització de la prestació dels serveis) un espai de
magatzematge per a equipament esportiu, amb clau o vigilat.

-

La Fundació custodiarà l'equipament que es trobi enl'interi or de la instal·lació
esportiva.
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4. MITJANS PERSONALS
L'adjudicatari haurà d'adscriure a l'execució del contracte un Project Manager, que serà el
responsable de coordinar els serveis objecto del contracte i serà l'interlocutor de la Fundació.
A més del Project Manager, l'adjudicatari haurà de dedicar a l'execució del contracte tots
aquells mitjans personals necessaris per garantir, durant tota la seva durada i, en particular,
durant la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis, la correcta execució dels serveis.

Tarragona, 6 de març de 2018
Director d'Operacions i Serveis
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