PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES QUE REXERÁN A
CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO URXENTE, NON SUXEITO A
REGULACIÓN HARMONIZADA, CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, DO
SUBMINISTRO DE BANCADAS TELESCÓPICAS MOTORIZADAS CON ASENTOS NO
RECINTO DE EXPOURENSE EN OURENSE

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. OBXECTO. ORZAMENTO E PRAZO
Este prego de prescricións técnicas ten por obxecto definir as condicións e criterios que
servirán de base para a contratación da bancada telescópica motorizada e da súa
instalación no recinto de Expourense.
Estas condicións serán de obrigado cumprimento para o adxudicatario, que deberá facer
constar que as coñece e se compromete a executalas mediante a sinatura deste prego
unha vez se resolva o procedemento de adxudicación e contratación.
O incumprimento dalgunhas das condicións do prego de prescricións técnicas sen a
autorización expresa da Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense poderá supoñer
a resolución do contrato.
Para o relativo as cuestión técnicas de carácter xeneral, non sinaladas neste prego,
estarase ao disposto no prego de condicións do proxecto técnico e á Normativa de
obrigado cumprimento.
A actuación consistirá na dotación dunha bancada telescópica motorizada, ante a

necesidade de ampliar o aforo do Recinto Feiral Expourense, que permita
albergar un mínimo de 1000 espectadores adicionais e que consistirán no
subministro, transporte, montaxe, instalación, conexión, cadro de manobras,
acometidas eléctricas necesarias e motorización.
Orzamento previsto:
Prazo de execución:

O sinalado no cadro resumo
O sinalado no cadro resumo

2. CADRO RESUMO DOS DATOS PARTICULARES DO PREGO DE PRESCRICIÓNS
TÉCNICAS PARTICULARES
ORZAMENTO MÁXIMO:

1. Subministro e Instalación de Bancadas
A bancada telescópica, deberá integrarse nas zonas laterais existentes do pavillón principal de
Expourense, externas ó anillo da pista de atletismo indoor hidráulica.
Motorizada con asentos individuais. O licitador presentará o deseño e distribución que considere
máis axeitado, sempre cumprindo os requisitos mínimos sinalados no presente prego. Constará de
diversos tramos, motorizados, e con encartado independente cada un deles.
Deberá ser deseñado e fabricado de acordo á normativa UNE EN 13200-5 Instalacións para
espectadores: Parte 5. Gradas Telescópicas.
Os tramos de bancada telescópica deberán ser fabricados en aceiro, e compostos por varios
módulos, cada un dos cales constará de bastidores ou estruturas metálicas telescópicas e
independentes, que determinarán as diferentes alturas da grada. O sistema permitirá o pregado ou
recollida e a extracción de tódalas filas dunha forma sinxela.
Cada bastidor o estrutura metálica estará composta por unha plataforma independente colocada
sobre unha estrutura soporte e que constituirán cada unha das alturas ou filas do mesmo. Cada bastidor
deberase deslizar sobre o inferior e así sucesivamente hasta chegar ó último, o cal, encontrarase guiado
por un carril fixo que sirva de tope o conxunto coa fin de que a súa apertura e peche encóntrense
acotados.
Deberase dotar dunha serie de varandas laterais e de ser precisas, traseiras, fabricadas en
perfís de aceiro, desmontables, de posicionamento rápido onde sexa necesario e que protexerán ó
espectador de posibles caídas e accidentes.
Será imprescindible que, en caso de plantexarse algún dos novos tramos contiguos os xa
existentes, coincidan os pasillos, filas e alturas cos existentes a fin de darlle continuidade e facilitar a
evacuación da grada.
En todo caso, o deseño da bancada deberá permitir a boa visibilidade da totalidade da superficie
da pista de atletismo. Asimesmo, a dimensión da bancada extendida, deberá axustarse ás dimensións
da pista existente e as distancias de seguridade que marque a normativa de aplicación.
B. NORMAS E ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A normativa técnica que, como mínimo, teráse en conta no deseño e construción da bancada
obxecto do contrato é a seguinte:
· Norma UNE-EN 1991. Eurocódigo 1: Accións en estruturas
· Norma UNE-EN 1993. Eurocódigo 3: Proxecto de estruturas de aceiro.
· Real Decreto 2816/1982, Reglamento Xeral de Policía de Espectáculos Públicos e
Actividades Recreativas.
· Norma UNE-EN 13200-1:2012. Instalacións para espectadores.
Parte 1: Características xerais para espacios de visión de espectadores.
· Norma UNE-EN 13200-3:2006. Instalacións para espectadores.
Parte 3: Elementos de separación. Requisitos.
· Norma UNE-EN 13200-5:2008. Instalacións para espectadores.
Parte 5: Gradas telescópicas.
· Directiva de Máquinas 2006/42/CE (98/37/CE)
· Directiva de Baixa Tensión 2006/95/CE (73/23/CEE)
· Código Técnico da Edificación (R.D. 314/2006)
· Norma UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012. Execución de estruturas de aceiro e aluminio.
Parte 1: Requisitos para la avaliación da conformidade dos compoñentes estruturais.
· Norma UNE-EN 1090-2:2011+A1:2011. Execución de estruturas de aceiro e aluminio.
Parte 2: Requisitos técnicos para a execución de estruturas de aceiro
En calquera caso, será preceptivo para o licitador, a presentación dentro da documentación
técnica a incluir na súa oferta, do cumprimento da norma UNE-EN 13200-5:2008 presentando un informe
de cálculo de resistencia estrutural, firmado polo técnico competente.

188.831,10 €

Se tomarán en consideración as seguintes certificacións:
-

Certificado da empresa que produce ou subministra e instala a bancada telescópica de aplicación
da norma de xestión da calidade ISO 9001:2008 c ámbito de aplicación obxeto do contrato para
o diseño e o desarrollo, a producción, a comercialización e a instalación de equipamento deportivo
o documento equivalente.

-

Certificado da empresa que produce ou suministra e instala a bancada telescópica de aplicación
da norma de xestión ambiental ISO 14001:2004 co ámbito de aplicación obxeto do contrato para
o deseño e o desenrolo, a producción, a comercialización e a instalación de equipamento deportivo o documento equivalente.

-

Certificado da empresa que produce o suministra e instaladora da bancada telescópica de aplicación da norma de xestión de seguridade e saúde no traballo BS OSHAS 18001:2008 no ámbito
de aplicación obxecto do contrato para o deseño e o desenrolo, a producción e a instalación de
equipamento deportivo ou documento equivalente.

Adicionalmente, deberá presentar planos de planta, seccións e detalles, que permitan
determinar de forma clara a tipoloxía, distribución, cotas e aforo, da bancada telescópica ofertada.

C. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS DAS ESTRUCTURAS SOPORTES
A estrutura soporte de cada altura, deberá estar composta por:
Bastidores metálicos de aceiro S235JR (Re≥235 N/mm²), fabricados en chapa conformada en
frío mediante pregado, dotando á peza da xeometría necesaria para soportar os esforzos a os que vaia
a estar sometida. A súa vez, se reforzará por medio duns elementos resistentes que eviten as posibles
efectos de abolladura, combadura e pandeo da peza. Esta estrutura servirá, a súa vez, de soporte ó
corredor e ós asentos.
Perfiles estruturais de aceiro S235JR, que sirvan de soporte para as plataformas e de
arriostramento, conseguindo de esta forma a rixidez necesaria ante esforzos laterais orixinados por
movemento dos espectadores, o pandeo fora do plano das columnas e outros esforzos producidos polo
estado de carga. Toda a estrutura estará tratada contra a corrosión mediante un proceso previo de
desengrase-fosfatado e posterior recubrimento con pintura en polvo epoxi-poliéster ó forno.
D. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DAS PLATAFORMAS
As plataformas fabricaranse en chapa de aceiro S235JR, conformada en frío mediante proceso
de pregado. Cada plataforma descansará, cando menos, sobre catro columnas verticais (dos
pertencentes a súa fila e as outras dúas á fila inmediatamente inferior) rixidizadas, evitando efectos de
pandeo en calquera dirección, que serán as que transmitan os esforzos á pista a través das rodas que
dispoñan cada columna.
E. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DAS VARANDAS
A bancada disporá de varandas tanto nas zonas laterais de cada tramo, como nas traseiras si
lo precisase. Serán desmontables e fabricadas en perfil de aceiro de sección circular (diámetro mínimo
40 mm) e reforzadas por medio de travesaños que limiten tamén os espazos libres.
O seu deseño e altura, deberá cumprir a normativa de obrigado cumprimento que lle sexa de
aplicación, no existindo ningún tipo de arista viva que poda producir lesións debido a golpes ou outra
clase de efecto.
Tanto a resistencia das varandas como a dos soportes que a conteñen, deberán haber sido
analizadas para satisfacer os requerimentos das normativas de aplicación.

F. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA DE MOTORIZACIÓN
O sistema de motorización o automatización de apertura e pregado consistirá basicamente en
motores eléctricos trifásicos de tracción, con unha potencia mínima de 0’55 KW / 0’75 CV. Deberá rodar
polo pavimento mediante rodillos que eviten dañalo, ou sistema análogo.
En calquera caso, deberá acreditarse que a bancada, no seu desprazamento, no causará
efectos indesexados sobre o pavimento existente na actualidade.
Expresamente se deberá explicar as dimensións das rodas ou rodamentos, o material do que
están feitas, o modo de resolverse os seus bordes, a anchura útil de apoio e a dureza do material da
banda de rodadura.
O movemento de apertura/recollida da bancada se deterá automáticamente nas posicións
correspondentes, grazas ó sistema de finais de carreira o similar, co que se poderá controlar cada tramo
de forma independente.
Cando a bancada se encontre na súa posición despregada, deberase impedir calquera
movemento, evitando posibles accidentes ca bancada en uso.
Analogamente, na súa posición encartada impedirá desprazamentos involuntarios de calquera
das filas da bancada.
A motorización deberá ser manexada desde un cadro de control independente, debendo estar
dotado dun pulsador de parada de emerxencia, para permitir o paro manual instantáneo de calquera
movemento.
A estrutura inferior da bancada estará cerrada nos seus tramos laterais, en posición encartado
e/o despregada, mediante lonas ou sistema análogo.
G. CALIDAD MINÍMA DOS MATERIAIS EMPREGADOS
Todos os elementos que formen a estrutura da bancada telescópica estarán formados por aceiro
estrutural S235JR.
Disporá de tratamento antideslizante en corredores e escaleiras.
Toda la estrutura estará tratada contra a corrosión mediante un proceso previo de desengrasefosfatado e posterior recubrimento con pintura en polvo epoxi-poliéster ó forno.
H. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO ASENTO DE ACABADO
Asento monobloque autoportante con respaldo, moldeado por inxección e inxectado en
polipropileno copolímero coloreado en masa e superficie superior lisa que facilite a súa limpeza,
evacuación da auga por gravidade, cerrado en todo o seu perímetro para evitar a acumulación de
suciedade no seu interior.
Os asentos deberán ser individuais (no corridos)

Total subministro
IVE (21%)

188.831,10 €

Total subministro con IVE

228.485,63 €

39.654,53 €

PRAZO PARA A ENTREGA DO SUBMINISTRO:
Prazo de entrega

5 semanas

Este prazo comezará a contar a partir do día seguinte á data da sinatura do contrato.

CONTRATISTA

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense
3. RECOMENDACIÓNS E NORMAS DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS E CONTIDOS
MÍNIMOS.
- Á vista da especificidade dos traballos, recoméndase visitar a instalación previamente á
presentación da oferta.

