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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES DEL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE L’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL I 
DEL MOBILIARI DEL PROJECTE DE REFORMA DE L’EDIFICI DE LA CAMBRA DE 
TERRASSA, SITUAT AL CARRER BLASCO DE GARAY 29-49 DE TERRASSA, PROPIETAT 
DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA, i SERVEIS DE TERRASSA 
EXPEDIENT 23 001_4. 
 
ÍNDEX I.  
 
DISPOSICIONS GENERALS DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
2.- DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES A SUMINISTRAR I LES SEVES 

CARACTERISTIQUES 
3.- SUBMINISTRAMENT I POSADA EN MARXA 
4.- TERMINIS 
5.- GARANTIES 
 
 
Annex III a, b i c Plànols amb distribució de mobiliari PB-P1 i P2 
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1.-  OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L'objecte del present plec és la dotació d'equipament per als espais nous del projecte 
indicat, i per tant l’adquisició, subministrament, instal·lació i muntatge de l’equipament 
audiovisual i del mobiliari dintre del projecte de reforma de l’edifici de la Cambra de 
Terrassa, situat al carrer Blasco de Garay 29-49 de Terrassa, propietat de la Cambra 
Oficial de Comerç, Industria, i Serveis de Terrassa. 
 
El subministrament estarà dividit en els següents lots:  

 
 LOT 1: Equipament audiovisual: Inclou tots aquells equips necessaris per a 

presentacions, projeccions i conferències, així com necessaris pels llocs de treball. 
 

 LOT 2: Mobiliari: Inclou el subministrament i muntatge del mobiliari per a reforma 
de l’edifici de la Cambra carrer Blasco de Garay 29-49 de Terrassa.  

 
Les propostes tècniques del mobiliari que es presenten són de línies actuals, 
preferint-se materials lleugers i línies nítides. El color ha estat triat per aconseguir 
homogeneïtat en el resultat estètic final.  
 
Així mateix, les mides que es recullen en aquest plec han de considerar-se sempre 
com a mides de referència, podent adaptar-se cada licitador a les mesures que més 
s’apropin al seu mobiliari sempre que aquestes variacions siguin mínimes i es puguin 
adaptar als espais existents.  

 
Les marques incloses a l’Apartat 2 s’han d’entendre com marques de referència, que 
determinen unes qualitats, funcionalitats i mides determinades. Sempre que es respectin 
les qualitats i característiques del moble i equipament, els licitadors poden presentar 
altres marques.  
 
A aquest efecte, amb la proposta econòmica, el proposant, en cas de no subministrar el 
mobiliari, l’equipament audiovisual de les marques o funcionalitats (en el cas de 
l’equipament) de referència que consta a l’apartat 2, haurà de presentar una memòria 
amb les fitxes tècniques de l’equipament audiovisual, mobiliari que inclou la seva oferta.  
Aquestes fitxes hauran d’incloure qualitat, especificacions tècniques, funcionalitats, 
dimensions i característiques dels béns proposats. 
 
Tot model ofertat ha de ser clarament identificat per la seva denominació donada al 
present plec i ajustat al sol·licitat en les característiques generals i en el quadre de 
característiques específiques, segons l’apartat 2 del present Plec. 
 
Les dependències per a equipar són les que figuren en els plànols del projecte de les 
obres de reforma de la seu de la Cambra- (Annex III). 
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2.-  DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES A SUMINISTRAR I LES SEVES 

CARACTERISTIQUES 
 
 

 LOT 1: Equipament audiovisual:  
 

 
A - Equipament Cambra B&W Creixement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipament /Dispositiu Espai Unitats Preu / Unitat  
Preu total sense  

IVA 
Preu total amb  

IVA 

Equipament Sala de reunions:
Pantalla mínim 55"
Sistema videoconferència
Soporte paret
Microfòn d'extensió

Sales Reunions 2 3,000.00 €                6,000.00 €              7,260.00 €            

Pantalla tipus Smart TV mínim 55"
- Full HD -  4K- Tecnología de visualització  LED
-  Ports: HDMI; Ethernet LAN (Rj45), USB 2.0, Canal de retorn  de audio (ARC)
- Conexiones: WIFI, Ethernet, Bluetooth
- Suport paret

Sales  1-3 
Espai comuns:
PB
P1

4 1,100.00 €                4,400.00 €              5,324.00 €            

Pantalla tipus Smart TV mínim 43"
- Full HD - 4 K  Tecnología de visualitzaciót LED
-  Ports: HDMI; Ethernet LAN (Rj45), USB 2.0, Canal de retorn  de audio (ARC)
- Conexiones: WIFI, Ethernet, Bluetooth
- Suport paret

Sales  5-6-7 3 900.00 €                   2,700.00 €              3,267.00 €            

Micròfon d'expansió. Sales reunions 2 250.00 €                   500.00 €                 605.00 €               

 Ordinadors portà l: DELL VOSTRO 5320
Intel® Core™ i7-1260P de 12.ª generación
Pantalla de 13.3 pulg. Full HD (1920X1200)
Unitat sòlid: 512 GB 
WIN 11 PRO

Llocs de treball 1 1,000.00 €                1,000.00 €              1,210.00 €            

Ordinadors portàtil: Ordinador Portàtil HP 2W8Y6EA 250 G8 - 15.6"- Core i5 
1135G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD
WIN 11 - Pro

Llocs de treball 2 700.00 €                   1,400.00 €              1,694.00 €            

16,000.00 €           19,360.00 €          TOTAL CAMBRA B&W Creixement
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B – Equipament Cambra B&W Digital 
 

 
 
 
 

Equipament /Dispositiu Espai Unitats Preu / Unitat  
Preu total sense  

IVA 
Preu total amb  

IVA 

Pantalla multimedia - mínim 65"
Software multiplataforma - Videoconferències (Zoom, Teams, Cisco, Meet, 
etc..)
Projecció sense cables
Pisarra interactiva
Treball amb documents
Soporte de peu amb rodes
Accessoris
Miròfon d'expansió

Sala Lab 
Sala polivalent 
1a Planta

2 9,000.00 €                18,000.00 €            21,780.00 €          

Llocs de treball:
-Monitors-24" + Doc Station compatible amb ordinadors Winodws 11, Mac OS 
o Sistema  integrat
-Teclat i ratolí 

Llocs Coworking
20 a la 2a Planta
10 a la 1a. Planta

30 400.00 €                   12,000.00 €            14,520.00 €          

Canó projector EPSON EB-2255U Sales polivalent 3 1,400.00 €                4,200.00 €              5,082.00 €            

Micròfon d'expansió. Sales polivalent 2 250.00 €                   500.00 €                 605.00 €               

Equipament Sala de reunions:
Pantalla mínim 65"
Sistema videoconferència
Soporte paret
Microfòn d'extensió

Sala polivalent 
digital

1 3,200.00 €                3,200.00 €              3,872.00 €            

Equipament Sala de reunions:
Pantalla mínim 55"
Sistema videoconferència
Soporte peu amb rodes
Microfòn d'extensió

Sala polivalent  
1a  

2 2,800.00 €                5,600.00 €              6,776.00 €            

 Ordinadors portà l: DELL XPS 13 2 en 1
Intel® Core™ i5-1230U de 12.ª generación
Unitat sòlid: 512 GB 
WIN 11 PRO

Gestió 
Coworking

1 1,200.00 €                1,200.00 €              1,452.00 €            

Ordinadors portàtil: Ordinador Portàtil HP 2W8Y6EA 250 G8 - 15.6"- Core i5 
1135G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD
WIN 11 - Pro

Sales 4 700.00 €                   2,800.00 €              3,388.00 €            

Pantalla tipus Smart TV mínim 55"
- Full HD -  4K- Tecnología de visualitzaciót LED
-  Ports: HDMI; Ethernet LAN (Rj45), USB 2.0, Canal de retorn  de audio (ARC)
- Conexiones: WIFI, Ethernet, Bluetooth
- Suport paret

Espai comú
P2 1 1,100.00 €                1,100.00 €              1,331.00 €            

48,600.00 €           58,806.00 €          TOTAL CAMBRA B&W digital
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 LOT 2: Mobiliari: 

 
A – Mobiliari Cambra B&W Creixement 
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B – Mobiliari Cambra B&W DIGITAL 
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3.-  SUBMINISTRAMENT I POSADA EN MARXA 

 
El subministrament inclou el transport, muntatge, instal·lació i posada en marxa de tots 
els elements inclosos en l'objecte d'aquest contracte.  
El subministrament s'efectuarà en un transport adequat, essent responsabilitat exclusiva 
del proveïdor el manteniment de les condicions de la mercaderia fins al moment del seu 
lliurament a la seu de la Cambra.  
L'equipament es lliurarà en perfecte condicions d'ús per al fi a què va destinat i el 
muntatge en els espais de destí, així com qualsevol altra operació requerida per a la seva 
completa posada a disposició.  
 
La ubicació definitiva del subministrament i instal·lació a realitzar serà determinada per 
la Cambra. Així mateix, tots els accessoris, eines i altres elements precisos per a la 
realització completa dels treballs d'instal·lació, seran per compte de l'adjudicatari, a fi de 
que el subministrament quedi en perfectes condicions de funcionament.  
 
Els danys que es produeixin en les dependències de la seu de la Cambra en instal·lar el 
material adjudicat seran esmenats per l'empresa adjudicatària i el cost serà assumit per 
ella.  
 
Els equips oferts compliran en tot moment amb la normativa europea en vigor, aquells 
equips o aparells de procedència estrangera, vindran obligats a presentar un certificat 
d'homologació dels esmentats equips.  
 
L'adjudicatari haurà de comptar amb totes les autoritzacions preceptives expedides pels 
organismes i autoritats competents, havent de remetre a aquest efecte les corresponents 
certificacions juntament amb la resta de documentació a l'òrgan de contractació.  
 
Totes les adaptacions necessàries per a la instal·lació dels equips, així com la posada 
en marxa, es faran en coordinació amb les directrius que marqui el personal de la 
Cambra.  
 
L'empresa adjudicatària, una vegada instal·lats els equips i en presència del personal de 
la Cambra realitzarà les proves necessàries que acreditin el funcionament de l'equip 
subministrat, quedant reflectides aquestes circumstàncies en una Acta de Recepció i 
Conformitat degudament signada per la persona responsable del contracte. 
 
L'adjudicatari haurà de lliurar a la Cambra els manuals d'ús corresponents a la millor 
descripció i operativitat de l'equip. 
 
L’adjudicatari haurà de complir i vetllar que el seu personal, industrials i treballadors 
compliran amb totes les mesures sanitàries establertes, tant per la seva empresa com 
per la Cambra, dins de l’edifici i mentre duri el muntatge. L’adjudicatari haurà de planificar 
la circulació i/o descàrrega de mobiliari, fora d’horari d’oficines o coordinats amb els 
horaris de la Cambra, per no interferir en la seva activitat i per mantenir les distàncies 
sanitàries establertes amb el personal  o visitants de la Cambra. 

 
4.- TERMINIS 

 
El termini màxim per al subministrament de l’equipament definit a cadascun dels lots serà 
de 45 dies naturals a comptar l’endemà de l’adjudicació del contracte per als Lots 1 i 2. 
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El subministrament s’entendrà complert quan s’hagin lliurat i instal·lat o posat en marxa 
de conformitat amb el present plec de clàusules tècniques. 

 
5.- GARANTIES 

 
Considerant un ús normal i un manteniment adequat es fixa un termini de garantia de 
tres (3) anys, període durant el qual l’empresa que resulti adjudicatària assumirà les 
despeses de reposició, reparació i conservació que siguin necessàries.  
 
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un servei de post-venta que pugui resoldre 
les incidències que es puguin derivar de l’execució del contracte, en un termini màxim de 
48 hores, respecte a la identificació del problema i la proposta d’una solució.  
 
S'indicaran els recursos humans i materials de què es disposen per a la prestació del 
servei d'assistència tècnica postvenda, així com els seus compromisos en matèria de 
recanvis, etc. Aquest servei, que s’identificarà mitjançant un número de telèfon i una 
direcció de correu electrònic, haurà d’estar operatiu durant tota la validesa de la garantia.  
 
Així mateix, garantirà una atenció àgil i directa i un temps de resposta i un termini de 
recanvi de peces adequat a cadascuna de les incidències, d’acord amb els requeriments 
de la Cambra. 
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