ANNEX II. SOLICITUD D’ OFERTES
L’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI tramita l’expedient de contractació del servei de
sonorització i il·luminació de tres concerts entorn al dia de l’Orgull 2022.
D’acord amb la memòria justificativa del contracte del servei de sonorització i il·luminació de tres
concerts entorn al dia de l’Orgull 2022, les condicions que heu de tenir en compte per a formular la
vostra oferta són les següents:
1. L’objecte del contracte : contractació dels equips de sonorització i il·luminació necessaris per
a la realització de la següent programació de concerts:
2. Tipus de contracte: serveis
3. Procediment i forma d’adjudicació: contracte menor
4. Criteris de puntuació: Serà seleccionada l’oferta econòmica més baixa que s’ajusti a les
especificacions tècniques sol·licitades
5. La programació de concerts, és la següent:
a) Dia 18 de juny al Parc de Sa Feixina
b) Dia 25 de juny Parc de Sa Feixina
c) Dia 28 de juny a Plaça de Cort.
6. L’Ajuntament de Palma només contractarà una empresa per a la sonorització i il·luminació
dels tres concerts.
7. Tots els grups realitzaran una prova de so i llum el mateix dia del concert.
8. Es disposarà d’un escenari de 8x4m
9. Especificacions tècniques
A continuació s’estableixen les especificacions tècniques del contracte per a cadascún dels concerts
al que s’ha de donar cobertura:
a) Concert dia 18 de juny al Parc de sa Feixina
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,
-tarimes de 2 x 1m a 40 cms d’alçada per DJ i per percussió
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-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 per suportar el pas de
vianants, 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.
Lones decoratives: per tapar baixos i fons de l’escenari.
Personal:
2 persones durant tot l'esdeveniment.

b) Concert dia 25 de juny al Parc de sa Feixina
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,
-tarimes de 2 x 1m a 40 cms d’alçada per DJ i 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,
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-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 per suportar el pas de
vianants, 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.
Lones decoratives: per tapar baixos i fons de l’escenari.
Personal:
- 2 persones durant tot l'esdeveniment.
c) Concert dia 28 de juny a la Plaça de Cort
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,
-tarimes de 2 x 1m a 40 cms d’alçada per DJ i 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,
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-1 amplificador baix Ampeg SVT.
Allargador de corrent: Des de l’escenari fins a la barra de bar, protegit per suportar el trànsit
rodat, 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.
Lones decoratives: per tapar baixos i fons de l’escenari.
Personal:
2 persones durant tot l'esdeveniment.
En tot cas aquestes especificacions tècniques podran sofrir petites variacions a fi de que es puguin
adaptar a les característiques i necessitats de cadascun dels espectacles artístico-musicals.
El contractista haurà d’aportar el butlletí d’instal•lació que autoritzi la posada en servei per part de la
Conselleria d’Indústria.
El contractista haurà de disposar, d'acord a la normativa d'aplicació (Llei d'activitats classificades, ...),
d’una assegurança de responsabilitat civil, i aportar còpia del rebut i de la pòlissa en vigor, per tal de
cobrir els riscs i danys per responsabilitat civil sobre les persones i els elements materials aportats
que poguessin produir-se durant el seu transport, emmagatzematge, manipulació i utilització. Així
com dels que es puguin derivar de la realització dels muntatges, assaigs, representacions i
desmuntatges del concert, eximint a l’Ajuntament de Palma de tota reclamació que es pogués
produir al respecte.
10. Òrgan de contractació: L’òrgan de contractació competent és la regidora de l’Àrea de Justícia
Social, Feminisme i LGTBI
11. Pressupost: base imposable de 14.900,00 € més 3.129,00 € (21 % d’IVA), que en total són
18.029,00 €
12. Termini d’execució del contracte: des de la seva adjudicació fins a la finalització dels
concerts.
13. Llocs de prestació: Al municipi de Palma
14. Responsable del contracte: La tècnica Alba Rubert Bonilla
15. Forma de pagament de preu: presentant una única factura, en finalitzar la prestació
expedida per l’entitat i conformada per la responsable del contracte
16. El lloc i el termini de presentació de les ofertes són els següents: El termini per presentar les
propostes és 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al
perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Palma.
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L’oferta s’ha d’enviar al següent correu electrònic: justiciasocial@palma.cat. Per a qualsevol
qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el personal tècnic, a través
dels següent telèfon: 971 228 756 / ext. 7748
17. Les empreses interessades hauran de presentar la següent documentació:
a) Descripció dels equips de so i llum, subministres i personal tècnic que s’oferten.
b) Pressupost, amb totes les dades fiscals, el més detallat possible.
18. Obligacions del contractista:
a) A seguir les observacions i recomanacions que pugui realitzar l’Ajuntament de Palma.
b) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
c) Serà responsabilitat del contractista la seva vigilància i seguretat durant el seu muntatge,
permanència, ús i desmuntatge. L’Ajuntament no es responsabilitzarà de danys o possibles
furts durant la vigència del contracte.
d) El contractista haurà de disposar, d'acord a la normativa d'aplicació (Llei d'activitats
classificades, ...), d’una assegurança de responsabilitat civil, i aportar còpia del rebut i de la
pòlissa en vigor, per tal de cobrir els riscs i danys per responsabilitat civil sobre les persones i
els elements materials aportats que poguessin produir-se durant el seu transport,
emmagatzematge, manipulació i utilització. Així com dels que es puguin derivar de la
realització dels muntatges, assaigs, representacions i desmuntatges del concert, eximint a
l’Ajuntament de Palma de tota reclamació que es pogués produir al respecte.
e) Tramitar i legalitzar les seves instal·lacions elèctriques, per a l’ús específic d’instal·lacions
de baixa tensió temporals per a festes, a la UDIT (Unitat d’Informació i Tramitació de la
Direcció General d’Indústria –Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les
Illes Balears) i lliurar a l’Ajuntament de Palma, abans del seu ús, l’autorització de posada en
servei per part de la Conselleria d’indústria.
f) Queda prohibida la gravació de part o la totalitat dels concerts, així com l’exhibició de
publicitat directa o indirectament, pròpia o de tercers.
19. Possible suspensió d’un o més concerts:
a) Per condicions meteorològiques adverses o per força major degudament justificada,
per establiment de dies de dol o de condemna, de violència masclista o per qualsevol
altra circumstància que afecti la salut o la seguretat de les persones segons les
autoritats pertinents, l’Ajuntament de Palma podrà suspendre la realització de
l’activitat, amb les següents condicions:
• Si la suspensió es produeix abans del 14 de juny (aquest inclòs), l’Ajuntament
no es farà responsable.
• Abonar el 25 % del preu de contracte, si dita suspensió es produeix entre el 15 i
el 18 de juny.
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• Abonar el 100% del preu del contracte, si dita suspensió es produeix el mateix
dia del concert.
b) Per causa de malaltia o accident de les persones que han d’executar el treball,
degudament justificada, el contractista queda obligat a reemplaçar el personal afectat,
necessari i adient per la realització del treball.
c) En qualsevol cas la suspensió correspondrà a l’Ajuntament de Palma
Palma, 29 d’abril de 2022
El responsable del contracte
RUBERT BONILLA ALBA DNI 43180055Q
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Alba Rubert Bonilla (Firmat electrònicament)
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