
 
Prescripcions tècniques que regiran la contractació , mitjançant procediment 
obert, del subministrament d’armaris compactats mòb ils homologats amb destí 
al dipòsit 1 de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occiden tal - Arxiu Històric de 
Terrassa . 
 
Objecte  
 
L’Ajuntament de Terrassa necessita contractar el següent: 
 

1- subministrament i Instal·lació d’armaris compactats mòbils amb destí al dipòsit 
1 de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i Arxiu Històric de Terrassa. 

 
Memòria Tècnica Descriptiva  
 
Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica descriptiva de la instal·lació a 
partir de la definició de les necessitats especificades per l’adjudicatari en aquests 
Plecs. Aquesta memòria haurà de recollir les característiques dels armaris i els seus 
components i el dimensionament de la instal·lació, especificant les mides, alçades, 
numero de llums, etc. 
 
Descripció  
 
Característiques dels armaris compactes 
 
Els armaris compactes han d’estar compostos per mòduls de prestatgeries, muntades 
sobre carros mòbils, que es desplacin mitjançant un sistema de tracció determinat al 
llarg d’uns carrils. Ens cas de necessitat han de ser totalment desmuntables i 
traslladables sense patir la pèrdua de cap component. Els armaris de tancament 
hauran de tenir panells frontals i posteriors, cada equip d’armaris formarà un bloc 
completament tancat amb els armaris inicial i final dotats de laterals metàl·lics. 
 
Tant els armaris compactes mòbils com les prestatgeries han de ser de xapa d'acer, 
amb el gruix mínim entre 0’8 i 1 mm,  laminada en fred, de baix contingut en carboni, 
sense aliatge, per embotició i conformació en fred segons UNE-36086-91 i EN 10130, 
sotmesa a desengreixant fosfatat, passivat, pintada pel sistema electrostàtic d'un 
color, entre diversos colors a triar, i polimeritzada en un forn d'assecat a alta 
temperatura. 
 
El moviment dels armaris s’aconseguirà a través de l’accionament d’un volant situat a 
la part frontal dels armaris. L’accionament o tracció que controlarà el sistema per al 
desplaçament del carro sobre els carrils serà mecànic. El tipus d’accionament serà de 
triple reducció.  
 
Entre d’altres característiques els armaris hauran de portar els següents elements: 
 

- Juntes de goma a la llinda i als laterals, per evitar l’entrada de pols. 
- Visors laterals a una alçada aproximada d’1,60 m. 



- Les lleixes hauran de ser fabricades, com a mínim, amb xapa d’acer d’un gruix 
1’5/1/0,8 mm i hauran de suportar una resistència de 150 kg. Tindran al fons, 
una pestanya o topall per evitar que els elements arxivats el sobrepassin, 
aquest topall ha de ser fix (no encastat), uniforme d’extrem a extrem i integrat 
en el prestatge.  

- Les lleixes hauran de portar un reforç central tipus omega. Aquest reforç ha de 
ser soldat (no encastat) i uniforme d’extrem a extrem de la prestatgeria. En el 
cas que es disposin lleixes dobles, el reforç haurà de ser de triple omega. 

- El sistema d’ancoratge de les lleixes n’ha de permetre la graduació d’alçada 
cada 15-20 mm aproximadament. 

- Panells metàl·lics fabricats, com a mínim, amb xapa d’acer d’1 mm. de gruix. 
  

Característiques dels carros, rodaments i guies 
 
Pel que fa al carros, han d’estar fets amb materials i disseny que els doti de gran 
resistència i d’indeformabilitat a la càrrega, i al mateix temps, han de ser flexibles per 
adaptar-se a les seves variacions i han de transmetre esforços uniformes. Els frontals 
dels carros hauran d’anar equipats amb topalls de goma per a suavitzar el xoc. 
 
Pel que fa als carrils de desplaçament dels armaris que ja estan instal·lats, caldrà que 
l’adjudicatari comprovi la seva correcta instal·lació i anivellació i, en cas d’haver-hi 
algun defecte, caldrà adaptar-los per a què funcionin correctament. 
 
Mides dels contenidors i dels continents 
 
En general els armaris d’aquesta instal·lació hauran de poder acollir contenidors de 
mides 29 cm de fons, 40 cm d’alt i 10 cm d’ample, no obstant això hi haurà d’haver la 
possibilitat d’encabir contenidors d’altres formats a fi efecte de permetre l’aprofitament 
màxim del dipòsit. 
 
Característiques de les instal·lacions requerides  
 
Dipòsit que s’hauran de moblar i contenidors que hauran d’encabir cadascun 
 
Dipòsit 1: arxivador vertical A4.  
 
En cas que l’empresa consideri convenient instal·lar entre pilars o de forma 
perimetral, prestatgeries fixes, aquestes podran ser dobles. 
 
Alçades dels armaris 
 
L’empresa haurà de calcular les alçades en funció de les característiques tècniques 
del seu producte i tenint en compte que cal deixar una espai no inferior a 20 
centímetres entre la part superior de la instal·lació i qualsevol element constructiu o 
d’instal·lació col·locat en el sostre del dipòsit. 
 



Adjunt a aquestes prescripcions s’acompanya el plànol del dipòsit que s’ha de moblar. 
No obstant això els licitadors hauran de comprovar les mesures del local així com 
l’alçada màxima de les instal·lacions. 
 
La instal·lació serà duta a terme per personal degudament qualificat. El contractista 
designarà un interlocutor responsable de la instal·lació, coneixedor de l’actuació, que 
haurà d’estar localitzable. Durant l’execució de la instal·lació dels armaris hi haurà un 
responsable directe dels operaris, també qualificat, per portar la gestió directa i la 
coordinació de les tasques a realitzar. 
  
Els mobles s’han de lliurar en perfectes condicions d’ús, cosa que implica la neteja 
total dels mobles un cop hagin estat instal·lats. 
 
Preu màxim de licitació  
 
El preu màxim per al subministrament objecte d’aquest contracte serà de 62.000 € 
(IVA inclòs). Aquest preu ha d’incloure el subministrament, el transport i la instal·lació 
dels armaris. 
 
Presentació d’ofertes  
 
En l’oferta que presentin els licitadors s’haurà d’especificar obligatòriament, els 
següents conceptes: 
 

- Preu.   
- Memòria i plànol de detall acotats a la instal·lació. 
- Cabuda en metres lineals de la instal·lació i distribució i dimensionat dels 

prestatges. 
- Termini d’execució. 
- Millores proposades. 
 

Juntament amb l’oferta econòmica les empreses licitadores hauran de presentar 
mostres del material com per exemple les lleixes, els frontals, les cremalleres, els 
volants, així com de tots aquells elements que els licitadors creguin que pot descriure 
i representar de la millor manera la instal·lació. 
 
Criteris de valoració  
 
Els criteris de valoració que es tindran en compte per a valorar les ofertes seran els 
següents: 
 
a) Oferta econòmica: 40 punts  
 
S’aplicarà la formula següent: puntuació màxima multiplicada per la relació entre 
l’oferta més baixa i l’oferta que es valora. S’atorgarà la màxima puntuació a la millor 
oferta econòmica resultat d’aquesta aplicació. 
 
b) Distribució i cabuda: 20 punts  



 
En aquest punt es valoraran la distribució i la cabuda dels armaris segons els plànols 
que els licitadors hauran de presentar. Es donarà la màxima puntuació a l’oferta amb 
més cabuda i proporcionalment a la resta. 
 
c) Qualitat del material ofert: 10 punts  
 
En aquest punt, a través de la mostra que s’haurà d’ajuntar a l’oferta, s’atorgarà la 
màxima puntuació a la millor proposta tècnica valorant la qualitat de les mostres del 
material tenint en compte: 
 

1. La composició i qualitat dels components dels materials ofertats (2 punts). 
2. La durabilitat i resistència dels mecanismes dels armaris rodants (2 punts). 
3. La composició i duresa dels prestatges, gruixos de planxa de les lleixes i 

muntants (2 punts).  
4. La proposta de distribució de la instal·lació i l’adequació del dimensionat (2 

punts) 
5. Altres aspectes tècnics i qualitatius que els licitadors aportin (rodaments que 

assegurin el millor lliscament, facilitat de la manipulació, etc) (2 punts). 
 
Es donarà la màxima puntuació al material amb més qualitat i proporcionalment a la 
resta. Es tindrà en compte tot el que suposi una millora dels requisits mínims 
demanats.  
 
d) Reducció del termini de lliurament : 5 punts  
 
En aquest punt es valoraran els escurçaments en el termini de lliurament que es facin 
sobre l’establert. Es donarà la màxima puntuació a l’oferta que doni el termini més 
baix. La resta d’ofertes es valoraran rebaixant 0,25 punts per cada dia de més sobre 
l’oferta més baixa. 
 
e) Altres millores:   25 punts  
 
En aquest punt, i a criteri de l’Ajuntament, es valoraran exclusivament les millores 
proposades per les empreses que ofereixin altres millores relacionades amb el 
subministrament  i la instal·lació dels armaris així com en el servei de manteniment i 
postvenda segons els següents conceptes: 
 

1. El manteniment i l’assistència tècnica (5 punts). 
2. Màxims anys de garantia respecte el material instal·lat (5 punts). 
3. Incorporació d’adaptacions i d’acabats (la incorporació de panys de seguretat, 

elecció del color dels prestatges (en cap cas podran ser de color groc, taronja o 
blau) i estructures, sistemes de perforació de xapes, etc) (5 punts). 

4. La dotació d’accessoris en la instal·lació sense que comporti modificar el preu 
de la licitació (carros de transport de documentació, preferiblement) (5 punts). 

 
TOTAL PUNTUACIÓ: 100 punts 
 



 
Acreditació de la solvència tècnica  
 
Les empreses licitadores hauran d’acreditar que disposen dels certificats 
corresponents de les normes ISO requerides al plec de prescripcions tècniques. 
 
Termini  
 
El termini total per al lliurament del subministrament serà de 30 dies naturals, a 
comptar des del dia següent de la signatura del contracte. 
 
Forma de pagament  
 
Es presentarà una única factura. 
 
Lloc d’entrega  
 
Arxiu Comarcal del Vallès Occidental – Arxiu Històric de Terrassa 
Carrer Baldrich, 268 
08223 Terrassa 
 
 
Joan Soler Jiménez 
 
Director de l’Arxiu Històric de Terrassa 
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