
SOL.LICITUD D’OFERTES CONTRACTE MENOR LLOGUER  D’1 EQUIP DE SO I 
LLUM, 1 TRUSS DAVANTER PER A LLUMS I 1 TRUSS POSTERIOR PER 
COL·LOCAR TELÓ DE FONS i 1 PANTALLA LED DE 4x2 MTS A UN ESCENARI 
6x4, 1 ALLARGADOR DE CORRENT, 6 WALKIES TALKIES i 1  AUXILIAR DE 
SEGURETAT. 

 

La Regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics tramita l’expedient de contracte menor per al  lloguer d’1 
equip de so i llum, 1 truss davanter per a llums i 1 truss posterior per col•locar teló de fons i 1 pantalla led 
de 4x2 mts a un escenari 6x4, 1 allargador de corrent, 6 walkies talkies i 1 auxiliar de seguretat per al dia 
28 de juny de 2019 a la Plaça de Cort  des de les 20.00 h. fins a la 01.00 del 29 de juny de 2019 amb 
motiu de la celebració de l’orgull LGTBI 2019, activitat declarada com a Activitat d’Interès Públic 
Municipal per l’Ajuntament de Palma. 

Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents: 

 

 *Objecte del contracte: Contractació Menor per llogar 1 equip de so i llum, 1 truss davanter per 
a llums i 1 truss posterior per col•locar teló de fons i 1 pantalla led de 4x2 mts a un escenari 6x4, 1 
allargador de corrent, 6 walkies talkies i 1 auxiliar de seguretat  amb motiu de la celebració de l’orgull 
LGTBI  2019, activitat declarada com a Activitat d’Interès Públic Municipal per l’Ajuntament  de 
Palma. 

*Tipus de contracte: Serveis.  

*Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor. 

*Criteris de puntuació:  Serà seleccionada l’oferta econòmica més baixa que s’ajusti a les 
especificacions tècniques sol·licitades.  

 *Especificacions tècniques de la prestació:  

Equip de so: 

-PA de 10.000w per al públic,-etapes de potència + cablejat, -7 monitors per a l’escenari + 2 sidefill, -DI  
Box + pies + cablejat XLR + CD, -TAULA CONTROL DIGITAL x32, -set microfonia completa gama 
alta, -2 tarimes de 2 x 1m a 40 cms d’alçada per DJ, -taima 2 x 1m per percussió, taula de 2 x 1m per DJ. 

Equip d’il·luminació: 

-8 focus Par Led 64 de 18 x 3w RGB + 2 trípodes, -consola de control de llums DMX, -mànega de 
corrent i DMX, -pont de truss davanter per escenari de 6x4x0,5.   

Backline: 

-1 suport de teclat, -1 amplificador baix Ampeg SVT.  

Allargador de corrent: Des de l’escenari fins a la barra de bar, protegit amb banda de goma, uns 40 mts 
aproximadament. 

Walkie Talkies: 

-6 Walkies Talkies per a la coordinació de la revetlla. 

Pantalla LED: 

-1 pantalla LED de 4x2 i truss traser per escenari de 6x4x0,5.  

Personal:  

3 persones durant tot l'esdeveniment, 2 per a les funcions  tècniques de so i llum i 1 per a les funcions de 
vigilància per al backstage. 

Butlletí d’instal•lació que autoritzi la posada en servei per part de la Conselleria d’Indústria. 

 

*Requisits dels professionals: Complint l’article 118 de la Llei de Contractes del sector públic, en 
quedaran excloses les persones o les entitats que presentin ofertes amb què,  individualment o conjunta 



amb altres contractes, superin o igualin la xifra de 15.000  euros, IVA exclòs, dins l’any pressupostari 
i amb l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets  Cívics. 

  * Òrgan de contractació: L’òrgan de contractació competent és el regidor de l’Àrea     
 d’igualtat, Joventut i Drets Cívics. 

  *Pressupost: 7.000 € ( set mil euros). 

  * Termini d’execució del contracte: dia 28 de juny de 2019 des de les 20.00 h. fins a la 
 01.00 h. del dia 29 de juny de 2019. 

  * Lloc de prestació: Plaça de Cort.. 

  * Responsable del contracte: El cap de Secció de Joventut, Rafael Planas Xamena. 

  * Forma de pagament del preu: Presentant una única factura, en finalitzar la prestació expedida 
per l’entitat i conformada pel responsable del contracte. 

 

 *El lloc i el termini de presentació de les  ofertes són els següents: 

- Les ofertes s’han d’enviar al següent correu electrònic: joventut@palma.cat o presentar-les al 
Registre General d’aquest Ajuntament.  

*En el cas de presentar-se per correu electrònic, els interessats s’han d’assegurar que les ofertes 
s’han rebut correctament. 

- Termini de presentació: des del dia de la publicació fins al 17 de maig de 2019. 

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb  

Rafael Planas / Carmen Cabrera,  als següents telèfons: tel. 971.44.94.26, ext. 1385 /1342  

 

Palma, 14 de maig de 2019 


