PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA
EMBOTELLADA
MITJANÇANT
FONTS
REFRIGERADES, TASSONS D'UN SOL ÚS I GARRAFES DE 18,9 O 20 LITRES DE
CAPACITAT, PER A DIFERENTS EDIFICIS DE LA FUNDACIÓ BIT. CMBIT2017

1.

OBJECTE

Subministrament d'aigua embotellada mitjançant fonts refrigerades, tassons d'un sol ús i
garrafes de 18,9 o 20 litres de capacitat, per a diferents edificis de la Fundació BIT.
2.

ÁMBIT

L'àmbit del projecte se circumscriurà a les dependències de FUNDACIO BIT.
3.

DETALL TÈCNIC

3.1 Els productes oferts hauran d’acomplir amb la normativa espanyola i
comunitària vigent i qualsevol que li sigui d’aplicació.
3.2 El tipus de màquina a instal·lar seran acord a la naturalesa del servei que es
presta:
o màquines sortidors de font d’aigua
o Aigua freda i aigua calenta

3.3 La instal·lació de les màquines serà a càrrec de l’adjudicatari. Així mateix,
correspondrà al mateix el manteniment preventiu i correctiu de les màquines.
En cas d’avaria de qualque màquina, aquesta haurà de se reparada, o al seu cas,
reemplaçada , en un termini de temps no superior a 48 hores.
3.4 la instal·lació i posada en funcionament de les màquines s’efectuarà en un
termini no superior a 1 mes des de la firma del contracte.
3.5 l’empresa adjudicatària senyalitzarà correctament a cada màquina: el nom de
l’empresa, el nombre de telèfon i domicili.
3.6 Les màquines hauran de mantenir-se contínuament en perfecte estat de neteja i
conservació. L’ incompliment d’aquesta condició serà motiu de resolució del
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contracte.
3.7 Fonts que s’han de instal·lar:
FONTS A INSTAL·LAR
EDIFICI SON ESPANYOL

UNITATS

RECEPCIÓ

1

ADMINISTRACIÓ

1

CALL CENTER

2

CUINA

1

INNOVACIÓ (LOCAL 2)

1

INNOVACIÓ (LOCAL 6)

1

INNOVACIÓ (LOCAL 4 A)

1

SISTEMES I COMUNICACIONS

1

CAU

1

RECURSOS HUMANS

1

EDIFICI DISSET
FORMACIÓ

1

INCUBADORA

2

3.8 El nombre de fonts es pot modificar conforme a la necessitat.
3.9 El servei de lliurament de les garrafes d’aigua s’ajustarà a les necessitats de
Fundació BIT
3.10 Els elements i formats del subministrament són:
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 Garrafes de 18,9 L. o 20 L. (l’envàs ha de ser reutilitzable).
 Tassons de 20 C.L. en paquets de 100 unitats.
 Tassons reutilitzables per unitat.

Palma, 27 de juny de 2017
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