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1.- Objecte del Plec de Prescripcions Tècniques del Contracte.

1.1. Definició del Plec de Prescripcions Tècniques del contracte
Les especificacions ressenyades en aquest document, a partir d’ara anomenat Plec
de Prescripcions Tècniques (PPT), defineixen les condicions i criteris tècnics que
han de regir i servir de base per al subministrament de l’objecte de contractació
definit en l’apartat 1.2 d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques.
1.2. Objecte del contracte
El present plec té per objecte fixar les especificacions tècniques que han de regir
per la contractació del subministrament de senyalística, retolació i impressió
digital de materials específics, incloent instal·lació, desmuntatge i la maquinària
necessària per a la instal·lació i desmuntatge.
El subministrament del contracte es descriu a continuació amb efectes merament
referents i en cap cas limitadors, donada la gran varietat de materials i necessitats
requerides per part de Circuit de Barcelona-Catalunya.
L’abast dels treballs específics a realitzar en el desenvolupament de l’objecte de
la contractació, que es desglossa en els següents objectes, ha d'incloure, com a
mínim, el següent:
Senyalística: Subministrament, instal·lació i desmuntatge de senyalística
exterior i interior del Circuit de Barcelona-Catalunya, tant dels edificis, com
zones de càmping, pelouse, pàrquings i diferents espais del recinte. Alguns
dels treballs a realitzar de senyalística serien els següents:
-

Conjunt de monòlits: identificació dels diferents edificis i espais del
recinte.
Senyalització permanent per a la indicació de pàrquings i edificis del
recinte del Circuit de Barcelona-Catalunya.
Senyalització temporal per a espais d’hospitalitat per a diferents
esdeveniments.

Les senyals subministrades han de comptar amb un sistema de senyalística
modular durador, adaptable als instal·lats actualment, resistents i de fàcil
manteniment i neteja, que permeti una fàcil reparació i substitució de
peces en cas de desperfectes.
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Retolació: Subministrament, instal·lació i desmuntatge de rètols
indicadors o informatius, així com rètols d’identificació d’espais
d’hospitalitat (rètols d’interior), retolació comercial i retolació de vehicles,
entre d’altres.
Els materials emprats per a la retolació s’han d’adaptar a les necessitats del
Circuit de Barcelona-Catalunya, depenent de la temporalitat del rètol.
Impressió digital: Capacitat d’impressió digital sobre materials com:
-

Qualsevol classe de vinils.
Plafons
Dibond
Cartons ploma
Photocalls
Roll-ups
Impressió sobre planxes publicitàries.
Impressió sobre lones de tancament i publicitat.
Altres.

Les senyals i rètols subministrats, han de comptar amb un sistema de senyalística i
retolació modular durador, adaptable als instal·lats actualment, resistents i de
fàcil manteniment i neteja, que permeti una fàcil reparació i substitució de peces
en cas de desperfectes.

1.3. Calendari d’execució
L’execució del contracte preveu una durada d’un any prorrogable un any més amb
preavís per part de l’adjudicador cap a l’adjudicatari d’un mes d’antelació.
1.4. Desglossament del pressupost
El pressupost base de la licitació és de 107.085 euros, i s’ha estimat en funció
dels treballs a realitzar i necessitats establertes als apartats anteriors.
El preu inclou, fabricació, instal·lació i/o muntatge i la maquinària necessària per
a la instal·lació i/o desmuntatge.
En virtut de l’article 204.1 de la LCSP que preveu les modificacions del plec de
clàusules administratives, el contracte podrà ser modificat en el seu import fins a
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un màxim del 20% del preu inicial.
Al tractar-se d’una feina variable i espontània que pot patir variacions a raó dels
esdeveniments que es puguin contractar durant el termini de vigència del
contracte i, que dels mateixos en el moment d’iniciar aquest procediment no se’n
té coneixement, es preveu la possibilitat de modificació del preu del contracte
amb els terminis estipulats en la LCSP.
Aquestes modificacions respectaran els preus de l’oferta inicial i es formalitzaran
mitjançant annex al contracte.
2. La prestació del subministrament
El contracte s'executarà amb subjecció al que preveuen els Plecs, d'acord amb les
instruccions que, si escau, per a la seva interpretació donés al contractista l'òrgan
de contractació.
L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. El
contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
del subministrament, instal·lació i desmuntatge que realitzi, així com de les
conseqüències que es dedueixin per Circuits de Catalunya S.L. o per a tercers de
les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució
del contracte.
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin
a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del
contracte.
2.1 Planificació, direcció i seguiment dels subministraments, instal·lacions
Correspon a Circuits de Catalunya S.L. la supervisió i direcció del subministrament
contractats, així com proposar les modificacions convenients o, si escau, proposar
la suspensió dels subministrament si existís causa prou motivada.
Correspon a l’adjudicatari l'execució, direcció i coordinació directa dels
professionals que realitzin la prestació de subministrament, així com la seva
instal·lació o desmuntatge. A aquest efecte, l'adjudicatari designarà un
coordinador de projecte, les funcions del qual seran les següents:
• Dirigir els professionals que realitzin les instal·lacions i/o desmuntatges
del subministrament impartint a l'efecte les ordres i instruccions
necessàries per a l'execució dels mateixos.
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• Realitzar les funcions de contacte directe amb Circuits de Catalunya S.L.
Circuits de Catalunya S.L. comunicarà les directrius relatives a la supervisió general
dels treballs objecte de la prestació del subministrament al coordinador de
projecte designat per l'adjudicatari.
2.2 Lloc i horari de la prestació d’execució del contracte
La producció del subministrament objecte d’aquest contracte es realitzaran, amb
caràcter general a les instal·lacions de l’adjudicatari; la instal·lació i/o
desmuntatge es realitzarà al Circuit de Barcelona-Catalunya L'adjudicatari
organitzarà el seu horari de treball per adequar-se a les necessitats requerides pel
Circuit.
Eventualment, en determinades circumstàncies, quan a criteri de Circuits de
Catalunya S.L. la urgència de la matèria així ho requereixi, l'adjudicatari haurà de
tenir plena disponibilitat per atendre les seves peticions i necessitats, sense que
en cap cas la realització de la feina sigui fora de les seves oficines, de l'horari
habitual o en dies festius suposi un augment del preu ofert per l'adjudicatari.
2.3 Equip de treball
L’adjudicatari haurà de disposar de maquinària pròpia i adient per realitzar la
producció del subministrament. En el cas de la maquinaria per a la instal·lació i/o
desmuntatge podrà ser pròpia o llogada.
El licitador no sol·licitarà cap remuneració addicional pels possibles canvis que
poguessin donar-se pel que fa als membres de l'equip de treball o maquinària.
2.4 Suport tècnic i material
L'adjudicatari haurà de proporcionar al seu personal el suport tècnic necessari per
al desenvolupament de l'objecte del contracte. El material i els instruments de
treball necessaris per a la prestació del subministrament.
2.5 Execució defectuosa
En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o pel baix
rendiment acordat, es requerirà la realització de les prestacions contractades i
l’esmena dels defectes observats.
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En el cas d’incompliment, per causa imputable al contractista, Circuits de
Catalunya S.L., podrà refusar la prestació efectuada quedant exempta de
l’obligació de pagament o amb el dret a la recuperació del preu ja satisfet, d’acord
amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives de la present licitació.
El contractista es farà càrrec dels costos de tots aquells subministraments
entregats, instal·lacions o desmuntatges que estiguin viciats que, durant la seva
fabricació, o muntatge s’hagi fet de manera incorrecta o hi hagin hagut
desperfectes durant el procés, quedant Circuits de Catalunya, S.L., totalment
exempta de reparar aquests costos de fabricació, instal·lació o desmuntatge.

3. Informació i col·laboració
L'actuació entre les parts es basarà en la mútua col·laboració, en el marc de la
qual:
A. Circuits de Catalunya S.L. es compromet a facilitar tota la informació que
sigui requerida de manera raonable i, a col·laborar estretament amb
l’empresa adjudicatària del contracte per a la seva òptima execució, així
com a mantenir-la informada de qualsevol esdeveniment que Circuits de
Catalunya S.L. consideri rellevant en relació amb el mateix.
B. L’adjudicatari es compromet a sol·licitar únicament la col·laboració i
informació que siguin necessàries per a un subministrament eficaç. Així
mateix es compromet a sotmetre a l'autorització prèvia de Circuits de
Catalunya S.L. qualsevol gestió que per la seva naturalesa hagi de ser
coneguda per aquesta per ser convenient la seva conformitat per a la seva
realització. Els recíprocs compromisos continguts en aquesta estipulació
són considerats per les parts com a essencials per al compliment del
contracte.

4. Clàusula de confidencialitat
A. L’adjudicatari queda obligat a tractar de forma confidencial i reservada la
informació rebuda, així com a tractar les dades conforme a les instruccions
i condicions de seguretat que dicti el responsable del contracte.
B. L'adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a
la qual se li hagi donat el referit caràcter o que, per la seva pròpia
naturalesa, hagi de ser tractada com a tal i estarà obligat a guardar sigil
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C.

D.

E.

F.

indefinidament respecte a les dades o antecedents que, no sent públics o
notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels quals tingui
coneixement en ocasió del mateix, durant la vigència del contracte.
L’adjudicatari no podrà utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada
dels treballs contractats ni publicar, totalment o parcialment, el contingut
dels mateixos sense autorització escrita de l'òrgan de contractació.
L'adjudicatari adquireix, igualment, el compromís de la custòdia fidel i
acurada de la documentació que se li lliuri per a la realització de la feina i,
amb això, l'obligació que ni la documentació ni la informació que ella
conté o a la qual accedeixi com a conseqüència del treball arribi, en cap
cas, a poder de terceres persones. A la finalització del contracte haurà de
retornar la documentació i informació que hagi rebut amb motiu del
contracte, així com destruir qualsevol suport que contingui documentació
o informació obtinguda o generada com a conseqüència de la prestació
dels subministraments.
Circuits de Catalunya S.L. no podrà divulgar la informació facilitada per
l’adjudicatari que aquest hagi designat com a confidencial de manera
motivada i reflectida a la documentació que la sustenti.
Com a conseqüència de l’adjudicació del present contracte, l’adjudicatari
quedarà obligat al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
L'accés de l'adjudicatari a les dades de caràcter personal contingudes en
els fitxers de Circuits de Catalunya S.L. per a la prestació del servei objecte
del contracte, no tindrà la consideració legal de comunicació o cessió de
dades a efectes de la LOPD, sinó d'accés per compte de tercers d'acord al
que preveu l'article 12 de la LOPD. Pel que com a conseqüència,
l'adjudicatari resta obligat específicament a:
a. Utilitzar les dades de caràcter personal a les quals tingués
accessos per als exclusius fins de l'execució del present contracte.
b. Adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries
establertes a l'article 9 de la LOPD i desenvolupades
reglamentàriament en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de
la LOPD (RDLOPD), aplicant d'aquesta manera, les mesures de
seguretat del nivell que corresponguin en funció del tipus de dades
a tractar conforme al contingut de l'Article 81 del RDLOPD.
c. Mantenir la més absoluta confidencialitat sobre les dades
personals a les quals pugui tenir accés per a la prestació objecte del
contracte així com sobre els que resulten del seu tractament sigui
quin sigui el suport en què s'han obtingut.
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d. No comunicar o cedir les dades del fitxer a altres entitats, ni tan
sols per la seva conservació, llevat que en el contracte de prestació
de subministrament es detalli el contrari, en aquest cas, aquestes
entitats es veuran sotmeses a les mateixes regles de protecció de
dades i confidencialitat que l'Encarregat de Tractament.
e. Comunicar al personal, que pogués intervenir en qualsevol fase
del tractament, el deure de guardar secret professional sobre les
dades de caràcter personal que conegui o als quals tingui accés en
execució del contracte, obligant-se d'igual manera a fer complir les
mesures de seguretat.
f. Destruir o tornar a Circuits de Catalunya S.L., d’acord les
instruccions que al respecte es donin, un cop complerta la prestació
contractual, les dades de caràcter personal eventualment tractats i
els suports o documents en què constin els mateixos, sense
conservar cap còpia d'aquells.
G. La infracció d'aquests deures per part de l'adjudicatari, serà qualificada
com a greu i serà causa de resolució del contracte, sens perjudici de la
responsabilitat d'índole civil, penal o administrativa que correspongui
d'acord amb la legislació vigent, responent, en tot cas aquest, com
responsable del fitxer, sobre els danys i perjudicis que en matèria de
protecció de dades, es derivin de l'incompliment de les mateixes.
H. Aquestes obligacions que s’entenen durant l’execució del contracte,
seguiran vigents una vegada que el contracte hagi finalitzat o hagi estat
resolt.

5. Conflicte d’interessos
Basant-se en la informació de què disposa, l'adjudicatari manifestarà no trobar-se
a la data del contracte en cap situació que directament o indirectament suposi risc
de conflicte d'interès específic per al compliment del present contracte. En cas de
dubte sobre la possible existència d'un conflicte d'interès, l'adjudicatari consultarà
a Circuits de Catalunya S.L. immediatament, reservant-se el dret de resoldre el
contracte en qualsevol moment en què s'apreciï un risc rellevant de conflicte
d'interès.
En aquest supòsit, Circuits de Catalunya es reserva igualment l'opció de procedir
al nomenament d'un nou adjudicatari, a l'efecte de que es realitzin els
subministraments pendents fins al tancament de la durada contractual prevista.
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