
 

 1 

 

Unitat emissora: 
REGIDORIA DE CULTURA I BENESTAR 

SOCIAL - NEGOCIAT ESPAIS D’ART 

          Codi orgànic 04.01.10.00 

Assumpte: 
Petició de propostes pel subministrament de quatre 

cúpules geodèsiques per a quatre dies 

Expedient Activitats de tardor  

 

Empreses destinatàries:  

Empreses de subministrament de carpes mòbils i logística d’esdeveniments al aire 

lliure. 

 

1. Motivació de la necessitat 

 

1) L’ Ajuntament de Palma té previst organitzar durant quatre dies, quatre encontres a 

diferents punts a l’aire lliure de la ciutat, per poder dur a terme les seves activitats de 

tardor.  

 

2) És indispensable garantir un espai per la comoditat dels participats, a més de la 

protecció dels equips tècnics de llum i so davant possibles adversitats climàtiques 

pròpies de la tardor. 

 

 

2. Objecte 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la presentació de propostes pel subministrament de 

cúpules amb recobriment per activitats que es duran a terme durant quatre dies a 

diferents ubicacions de Palma, incloent els transports d’anada i tronada, transports entre 

muntatges, muntatges, desmuntatges i assegurança. 

 

Per tal de donar unitat i singularitat als espais que es cobreixen per dur a terme les 

activitats, les carpes han de ser:  

 

Cúpules geodèsiques amb una estructura en forma semiesfèrica formada per unions de 

triangles que poden ser de diverses mides i que formen figures hexagonals. El material 

de l’estructura pot ser de fusta o metàl·lica. Han de preveure un sistema de cobertura per 

protegir del sol/pluja. Les mides aproximades han de ser de una 6 m d’amplària per uns 

4,5 m de profunditat i 3 m d’alçada, tenint en comte que les tarimes aportares per 

l’Ajuntament tindran unes mides de 6 x 4 m. 
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3. Preu màxim d’adjudicació 

 

1. L’ Ajuntament de Palma destinarà la quantitat màxima de 5.000 € (IVA inclòs) en 

aquest contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03.334.09.227.06. Altres 

esdeveniments culturals. Treballs externs. 

 

 

4. Obligacions del adjudicatari 

 

1) Són obligacions del adjudicatari: 

 

- Realitzar els transports, els muntatges i desmuntatges de les cúpules i recobriments 

als espais designats per l’Ajuntament on es faran les activitats.  

- Tenir una assegurança en vigor de las estructures. 

- Firmar un contracte de subministrament. 

 

2) L’adjudicatari aportarà els mitjans tècnics, materials i humans per a la correcta 

realització del servei, i s’adaptarà als espais i instal·lacions existents per a la 

realització del servei. 

 

3) Així mateix, l’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 

desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències 

que es derivin per a l’Ajuntament o per a tercers de les omissions, els errors, els 

mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 

4) Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses ocasionades per a l’obtenció de 

llicències, autoritzacions, documents o qualsevol informació d’organismes oficials o 

particulars, així com pels imposts, els drets, les taxes o compensacions i d’altres 

gravàmens que resultin d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i la 

quantia que aquestes assenyalin. En aquesta ocasió la reserva de l’espai serà a càrrec 

de l’Ajuntament de Palma i no de l’adjudicatari. 

 

5) Delimitar l’espai de treball durant el seu muntatge i desmuntatge, així com habilitar 

sistemes de resposta davant qualsevol necessitat i imprevist que afecti a la 

convivència, seguretat i salut de persones i béns en general. 

 

6) Nomenar un responsable i coordinar-se de forma permanent durant el 

desenvolupament del contracte. 

 

 

 

5. Obligacions i drets de l’Ajuntament de Palma 

 

1) L’Ajuntament de Palma aportarà, si escau, els permisos d'accés ACIRE i els 

permisos per a càrrega i descàrrega durant els muntatges de les cúpules i el 

desenvolupament de l’acte així com la reserva de l’espai. 

 

2) Modificar, per motiu de programació o d’altres justificats, el lloc o/i l’horari on es 

realitzaran els muntatges i els desmuntatges. 
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6. Les propostes han de contenir els següents documents: 

 

1) Oferta econòmica i compromís d’adscripció de mitjans i de subscripció 

d’assegurança de responsabilitat civil (annex I)  

2) Declaració responsable de compliment dels requisits de capacitat per subscriure 

contractes amb l’Ajuntament de Palma (annex II) 

3) Declaració responsable del licitador en matèria de prevenció de riscs laborals (annex 

III) 

4) Característiques tècniques de les cúpules. 

5) Pressupost desglossat en les següents partides: 

- Subministrament de la cúpula. 

- Subministrament de la coberta. 

- Transport d’anada i tornada. 

- Muntatge i desmuntatge. 

- Transport, muntatge i desmuntatge entre diverses ubicacions. 

- Assegurança. 

 

 

7. Termini d’execució 

 

Durant el mes d’octubre de 2022 una vegada notificada l’adjudicació. 

 

 

8. Criteris de valoració de les propostes 

 

Un cop rebudes les propostes es determinarà quina és la més avantatjosa d’acord amb 

els següents criteris de valoració: 

- Qualitat de les cúpules. 

- Mides de las cúpules (600 cm de diàmetre i 300 cm d’altura aprox.).  

- Facilitat de transport / Empresa local. 

- Preu de la oferta 

 

 

9. Presentació de les propostes 

 

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar al següent correu electrònic: 

solleric@palma.cat 

 

La documentació que no es pugui entregar per correu electrònic es pot enviar al 

Negociat de Espais d’Art. Casal Solleric Passeig d’es Born, 27 – 07012 Palma. En el 

moment d’enviar la proposta per correu indicar a la sol·licitud que s’enviarà per correu 

postal o presencialment la resta de documentació. 

 

Termini de presentació de les sol·licituds: El termini de presentació de las sol·licituds 

finalitza 10 dies hàbils des de el dia següent a la data de publicació en el perfil del 

contractant a les 14 hores. 
 

Presentació d’ofertes a:  

Negociat de Espais d’Art. Casal Solleric.  

mailto:solleric@palma.cat
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administracio.solleric@palma.cat amb còpia a ainamaria.bauza@palma.cat; 

mariadelpilar.pujol@palma.cat;  

Telèfon 971722092 

 

Cada oferent podrà presentar una proposta. Presentar propostes suposa acceptar 

aquestes condicions.  

 

 

10. Termini de pagament i forma 

 

L’abonament del preu es tramitarà quan s’hagi realitzat el treball contractat; una vegada 

presentada i conformada la factura presentada pel adjudicatari a un màxim de 60 dies 

pel seu abonament.  

mailto:administracio.solleric@palma.cat
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