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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL 
CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ EN ELS DIPÒSITS DEL MUSEU OLÍMPIC I DE 
L’ESPORT JOAN ANTONI SAMARANCH 

 
EXPEDIENT NÚM. 201904  
 

La Fundació Barcelona Olímpica (en endavant, FBO) és una fundació privada sense ànim de lucre, 
que entre les seves línies d’actuació destaca la gestió del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni 
Samaranch —ubicat a l’Av. de l’Estadi 60, 08038 Barcelona — i del Centre d’Estudis Olímpics i 
de l’Esport Joan Antoni Samaranch —ubicat a la Font del Gat—, ambdós espais municipals. 
 
Dins l’espai del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch la FBO disposa d’uns dipòsits 
destinats a l’emmagatzematge de material, peces i obres que es troben a disposició del FBO.  

1. OBJECTE 
La present licitació té com a objecte el condicionament climàtic dels dipòsits o magatzems del 
Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch (en endavant, Museu). L’objecte inclou 
l’obra civil i el subministrament  i col·locació  de l’equip de climatització, electricitat, control i 
gestió. 
 

 
2. DURADA DEL CONTRACTE 
El contracte es fixa amb una durada de 4 mesos, a comptar de la data de l’inici de les obres, que 
no serà més tard de 60 dies des de la formalització del contracte.  

El contracte no serà prorrogable. 
 
 

3. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
El preu màxim del contracte, que determina la competència de l’òrgan de contractació, és el de 
55.000 euros, IVA exclòs, amb el desglossament següent: 66.550,00 euros, pressupost net, i  
11.550,00 euros en concepte d’impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 
per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació.  
 
 

4. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR 
L’especialització dels objectes a emmagatzemar, comporta que per una bona conservació, 
s’hagin de mantenir unes condiciones ambientals concretes. 

Els dipòsits es situen en el nivell d’accés i en el fons d’un dels contenidors, dins la Sala 
anomenada d’usos polivalents i ocupa un volum on en el seu interior es desenvolupen dos nivells 
i el seu nucli de comunicació. En el nivell d’accés hi ha segregada una part de magatzem. 
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És objecte del present encàrrec la dotació de les condicions ambientals necessàries pel correcte 
manteniment dels objectes que s’hi dipositin. Les actuacions s’ajustaran al projecte Bàsic i 
d’execució del condicionament climàtic de dipòsit de fons dels museus.  

S’aporta com a Annex 1 el Projecte Bàsic i d’Execució del condicionament climàtic de dipòsits 
de fons dels museus, com a Annex 2 l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Annex 3 Documentació 
gràfica, Annex 4 Amidaments, Annex 5 Pressupost.  
 
 

5. GARANTIA A TOT RISC 
S’estableix un període de garantia a tot risc (peces i mà d’obra) de dos anys a comptar des de la 
recepció de les obres. 

Dins d’aquest període de garantia s’inclou totes les obres realitzades i les seves instal·lacions, 
incloses en el projecte executiu. 
 
 

6. EXAMEN I ASSAIGS  
El contractista/adjudicatari haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de 
l’obra i lliurar-ne una còpia a la Direcció Facultativa o la persona responsable del contracte, si 
els seus productes estan en possessió d’un segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, 
Torroja, relé, Laboratori General d’Assaig i Investigacions, etc, o en el seu defecte, documentació 
acreditativa de l’autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa 
que no comporti segell o marca de qualitat. 

Es considera inclòs dins de l’oferta i sense cap més cost addicional per a la propietat, la 
certificació, validació i legalització obligatòria de totes les instal·lacions, inclòs el pagament de 
les taxes a les EIC, OGE, etc. 

A la finalització de l’obra el contractista/adjudicatari presentarà un certificat dels treballs i cost 
de tot el control de qualitat.  

La obra no es donarà per finalitzada fins que la FBO i la propietat hagin rebut tota la 
documentació que procedeixi (legalitzacions, certificats, assajos, as-built, etc.) 
 
 

7. PERSONAL 
L'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat del personal necessari per cobrir 
l’objecte d'aquesta licitació amb personal qualificat, durant el temps que duri l'adjudicació de 
manera que es formi un equip capaç de cobrir tota l’obra. Tot el personal necessari per a la 
prestació objecte del present contracte serà contractat per l'empresa adjudicatària. En cap cas 
aquest personal tindrà vinculació ni jurídica ni laboral amb la Fundació Barcelona Olímpica. 
 
 

8. RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI 
L’adjudicatari haurà de respondre dels danys i perjudicis que, per raó de la prestació objecte del 
present contracte, siguin causats a la FBO o a tercers, abonant a càrrec seu les indemnitzacions 
que corresponguin i, per aquest motiu, haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil a tercers, durant tota la vigència del contracte, la qual n’exhibirà l’original 
així com la justificació d’estar al corrent del seu pagament. 
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En cas que la FBO es vegi perjudicada per qualsevol incidència (penal, civil, administrativa, 
laboral i/o mediàtica) que sigui per la mala praxis o responsabilitat directa de l’adjudicatari, 
tindrà plena legitimitat per iniciar acció de repetició contra el propi adjudicatari, qui haurà de 
cobrir els danys i perjudicis causats. 

 

 

 

 

ANNEXOS 

ANNEX 1: Projecte Bàsic i d’Execució  Condicionament Climàtic de Dipòsits de Fons del 
Museu 

ANNEX 2: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

ANNEX 3: Documentació Gràfica 

ANNEX 4: Amidaments 

ANNEX 5: Pressupost 

 

 


