CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MONTAXE,MANTEMENTO E
DESMONTAXE DE
STANDS,MOQUETA,TARIMA,MOBILIARIO,COMPLEMENTOS E
PRESTACIÓN DE SERVIZOS ACCESORIOS PARA AS FEIRAS DE
2019
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1 .OBXECTO DO PREGO
Solicitude
de prezos para a contratación do servizo de
montaxe,mantemento e desmontaxe de stands,moqueta,tarima
,mobiliario e complementos e prestación de servizos accesorios as
ferias a celebrar pola “Fundación de Exposicións e Congresos de A
Estrada”.
2. Feiras previstas para o ano 2019 que necesitan de unha empresa
externa para o seu montaxe(suxeto a modificacións que serán
comunicadas á empresa adxudicataria):
-

-

Feira
de
Oportunidades
do
Comercio
Antigüidades/Salón Vehículo Ocasión .
Data : 8,9 e 10 Marzo
Feira do Moble de Galicia
Data: 18 ao 22 Setembro

3 . Solicitud de descripción asi como de prezos unitarios:
-

M2 Stand modular
M2 Panel modular
M2 Moqueta colocada
M2 Moqueta sin colocar
Rollo cinta doble cara
Jaima 5x5
Rótulo en vinilo sin anagrama
Cadro eléctrico monofásico
Cadro eléctrico trifásico
FEIRAS DE MARZO
97 M2 Stand modular
5
Rótulos en vinilo de corte
6
Puntos de luz
1
Jaima 5x5

/Feira

de

FEIRA DO MOBLE DE GALICIA
577
240
15
1
620
200
120
300

M2 Stand modular
m Panelado
Cadros eléctricos monofásicos
Cadro eléctrico trifásico
m moqueta cor burdeos con colocación
m moqueta azul ducados con colocación
m moqueta cor burdeos sin colocación
m cinta dobre cara

DESCRIPCIÓN DAS TAREFAS
Os prazos de execución das tareas a realizar pola empresa
adxudicataria serán establecidos pola entidade de mutuo acordo
por ambas partes.Debendo estar montados os eventos tres dias
antes do comezo dos mesmos.
A Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada comunicará
ao adxudicatario con anterioridade á data de inicio do servizo as
datas e horarios definitivos de execución,asi coma un plano
indicando o lugar de instalacións de stands e as características dos
mesmos.
Unha vez comunicadas pola Fundación de Exposicións e Congresos
de A Estrada,as características xerais do servizo,o adxudicatario
deberá prever todas as tareas necesarias e o suministro de
materiais para a sua disponibilidade nos dias destinados á
montaxe.
Así mesmo o adxudicatario deberá planificar e organizar a
disposición de todos os medios técnicos (medios de
transporte,equipos,ferramentas,medios auxiliares,etc)e humans
convenientemente cualificados para a execución dos traballos.
Unha vez rematado o certamen,o adxudicatario deberá efectuar
todas as tareas de desmontaxe nos horarios establecidos pola
Fundación a tal efecto,deixando o recinto en perfecto estado de
limpeza.
Tanto na montaxe como na desmontaxe,a empresa adxudicataria
deberá entregar o stand e equipamento en perfecto estado de
limpeza,asi como o entorno de cada stand recollendo e limpiando
os restos provocados polos seus traballos de montaxe.

A medición e marcaxe dos stands realizarase entre o persoal da
empresa licitadora e o persoal da Fundación.
Para o pegado de moquetas utilizarase cinta de doble cara cuya
calidad garantice a suxeción e ao mesmo tempo un fácil retirado e
limpeza da mesma.

NORMATIVA E REGLAMENTACIÓN TÉCNICA:
Todos os materiais e equipamentos cumpriran os requisitos exixidos
pola normativa e reglamentación vixente na materia(resistencia e
esforzos,protección contra o lume,normativas sobre saúde e
medioambente,etc.).O adxudicatario será o único responsable ante a
lei pola infracción de calquer normativa o mal uso dos materiais.
O adxudicatario deberá suscribir ao seu cargo pólizas de seguro
necesarias que cubran calquer risco polos danos a persoas,cousas ou
responsabilidade
civil
derivado
da
execución
dos
traballos(transporte,adaptación,montaxe,mantemento,celebración do
certame,desmontaxe e almacenamento entre unha feira e outra)
A instalación eléctrica ,realizada pola empresa de montaxe deberá
cumprir a Normativa do Reglamento Electrotécnico de Baixa Tensión.

