PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIX EL
CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT I
INSTAL.LACIONS D’EQUIPS ELECTRÒNICS I D’AUTOMATISMES DELS
APARCAMENTS DE LA SOCIETAT AIXÍ COM MANTENIMENT DELS
PARQUÍMETRES DE ZONA BLAVA.
1. Objecte del contracte

L’objecte del projecte és la prestació dels serveis de manteniment de les
instal·lacions dels equips electrònics i aquells automatismes que permeten la
monitorització dels elements crítics de la Societat.
Aiximateix suposa el manteniment dels parquímetres de zona blava.

Aquest contracte inclourà totes aquells serveis necessaris per:
•

Instal·lació i cablejat d’autòmates.

•

Colocació de relés en quadres elèctrics per la seva monitorització.

•

Monitorització de bombes, generadors, equips de ventilació i en general
qualsevol equipament que la Societat consideri crític per la seva gestió.

•

Manteniment de racks de comunicació i centraletes.

•

Col·locació i manteniment de línies de telefonia i megafonia internes.

•

Reparacions de banderoles dels aparcaments.

•

Instal·lació i manteniment de detectors de presència.

•

Instal·lació i manteniment
videograbadors i monitors.

•

Manteniment de parquímetres de zona blava
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2. Instal·lacions a efectuar el manteniment.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aparcament Charlie Rivel
Aparcament Casernes
Aparcament Peixateria
Aparcament Renfe
Aparcament Sant Camil
Aparcaments de gestió remota que puguin contractar-se durant la vida
d’aquest contracte.

7. Parquímetres de zona blava

3.

Execució del Contracte
Esdevenir l’adjudicatari d’aquest contracte no suposarà automàticament un dret de
cobrament del valor del contracte. Caldrà aportar a cada factura l’encàrrec o
comanda així com albarà o pressupost confirmat per persona responsable. L’import
de la factura es deduirà del valor del contracte. Així, el procediment de execució de
servei serà el següent:
1. Comanda per part de la Societat i presentació de pressupost.
2. Albarà signat per treballador responsable
3. Presentació de factura
4. Conformació de factura per Responsable del encàrrec.
5. Pagament

Vilanova i la Geltrú, xx de xxxxxx de 2016.

