REGIDORIA DE FESTES

FESTES
Plaça d’Espanya, 1
07800 Eivissa
tel/fax 971 39 75 13
festes@eivissa.es

CONDICIONS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A ESPECTACLES I ALTRES
ESDEVENIMENTS

Objecte de la contractació:
Prestació d’assistència tècnica per la Regidoria de Festes per a la realització dels
següents serveis:
-

Servei tècnic de llum i so per a dur a terme les activitats festives. S’entendrà
com a servei tècnic de llum i so el muntatge i desmuntatge d’aparells de llum
espectacular i sonorització, segons les directrius de l’acte, i la realització del
control tècnic o el recolzament a altres tècnics.

Requisits indispensables:
A) La disponibilitat de l’empresa en quant a flexibilitat horària, de cara als diversos
muntatges i altres activitats; la disponibilitat del personal per a la cobertura
suplementària de necessitats de càrrega i descàrrega de materials i treballs
extres il·luminació, so, enregistraments,etc.

Empresa a contractar:
(1) Haurà de tenir experiència en el disseny de llums i control d’aparells de so i
llums per a espectacles (teatre, concerts, dansa, etc.), la qual s’haurà
d’acreditar documentalment mitjançant relació detallada dels treballs iguals o
pareguts realitzats durant els darrers tres (3) anys, fent constar la raó social
d’aquell o aquells per als qui s’ha dut a terme la feina, així com el concepte de
la mateixa i la quantitat consignada.
(2) Haurà de garantir la cobertura d’equip humà suficient per portar a terme les
diferents activitats del departament de festes aportant relació detallada del
personal tècnic disponible, així com de la seva qualificació professional.
(3) Haurà de manifestar fefaent que tot el personal del que disposarà per a la
realització d’aquest servei, estarà única i exclusivament supeditat a ella,
alliberant l’Ajuntament d’Eivissa de qualsevol responsabilitat.
(4) El personal que aporti l’empresa per a la realització d’aquest servei haurà
d’estar degudament assegurat.
(5) L’empresa contractada assumirà el compromís de subscriure una pòlissa de
responsabilitat civil per possibles danys a tercers o per un mal ús dels aparells
en el desenvolupament de la feina contractada, per un import mínim de
300.000,00 €, indicant la quantitat a formalitzar.
(6) També haurà d’estar al corrent de totes les seues obligacions fiscals i
tributaries, justificant-ho mitjançant documents acreditatius de la Seguretat
Social, Hisenda i Ajuntament d’Eivissa, que provin la inexistència de deutes
pendents.
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Criteris de valoració:
Es valoraran en les ofertes que es presentin, les condicions següents:
A. Oferta econòmica (millora del preu a la baixa, a raó d’1 punt per cada 1%
percentual sobre els preus unitaris).............................................. 30 punts.

Duració del contracte:
La duració del contracte serà d’un (1) any a partir de la signatura del mateix,
més un any més de pròrroga, en cas de que l’òrgan de contractació així ho
acordi.

Pròrroga del contracte:
El contracte podrà ser prorrogat per un període màxim d’un any, essent la
pròrroga obligatòria per al contractista.

Revisió de preus:
El preu de la present contractació es podrà revisar d’acord amb l’IPC de l’any anterior,
aplicat sobre els preus unitaris adjudicats, si bé la revisió no podrà superar el 85% de
variació experimentat per aquest índex. La revisió de preus tindrà lloc, si escau, quan el
contracte s’hagi executat almenys en el 20% del seu import i hagi transcorregut un any
des de la seva adjudicació, data que es prendrà com referència a fi de determinar el
moment a partir del qual procedeix la revisió de preus i els seus efectes, tenint en
compte l’establert en l’article 79.3 de la LCSP.

Supervisió i previsió dels treballs:
La supervisió dels treballs del contractista serà a càrrec de la persona
encarregada responsable del contracte, la qual signarà la conformitat dels
treballs desenvolupats. La previsió de serveis durant la vigència del contracte
serà duta a terme per part de la persona encarregada de la Regidoria amb una
setmana d’antelació, com a mínim, salvat dels casos d’urgència, que es podran
comunicar amb un mínim de 48 hores abans de l’activitat.
Qualsevol activitat que impliqui el total o parcial desmuntatge d’una altra activitat
de la mateixa o diferent mena, i tenir que tornar a muntar la primera per
continuar amb l’acte, s’haurà de comunicar a l’empresa contractada amb la
suficient antelació, per tal de comprovar la viabilitat tècnica de la proposta.

Despeses per reparacions:
Les despeses per reparacions dels materials i de les instal·lacions propietat de
l’Ajuntament d’Eivissa, utilitzats per a les activitats del departament de festes,
aniran a càrrec de l’Ajuntament, salvat d’aquelles despeses originades per l’ús
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incorrecte dels materials i instal·lacions per part de l’empresa contractada, qui
en aquest cas estarà obligat a assumir-les.
L’empresa contractada comunicarà verbalment o per escrit, segons s’estableixi,
a l’encarregat de la Regidoria de Festes, la ruptura de qualsevol aparell que
tengui a la seua disposició -el qual no pugui ser reparat al llarg del muntatge
d’aquella activitat que el precisi-, havent de ser retirat del llistat de material fins a
la seua reparació.

Pressupost:
El import màxim anual és de CENT DIVUIT MIL NOU – CENTS EUROS
(118.900,00€), (102.500€ + 16%), a càrrec de la partida pressupostària 452022707 “Treballs Assistència Tècnica Festejos Populars”, del vigent Pressupost
General de la Corporació per a l’exercici 2009, que serà invariable durant tota la
seva vigència, establint-se el contracte en funció dels preus unitaris adjudicats.

Forma de pagament:
L’empresa adjudicatària emetrà factura dels serveis prestats a cada Festa
objecte del contracte (Cavalcada Reial, Carnaval, Sant Joan, Festes de la Terra
i Festes de Nadal), amb expressió de les activitats realitzades i detallant els
preus unitaris aplicats, fins a un import màxim anual de 118.900,00 € (IVA
inclòs)
Les factures es presentaran en el registre General d’Entrada de l’Ajuntament
d’Eivissa per part de l’empresa adjudicatària, i s’abonaran en el termini màxim
de 60 dies des de la seva conformitat per la persona responsable de la
Regidoria de Festes.

Activitats previstes:
L’Ajuntament té previst realitzar un total aproximat de 25 activitats, fins a
l’acabament del present contracte, distribuïdes de la següent forma:

Cavalcada Reial; 1 espectacle de Reis de gran format, sonorització i
il·luminació de 9 carrosses, 2 espectacles infantils.
Carnaval; sonorització i il·luminació de 2 carrosses per la rua , 1 festa de Dijous
Jarder, 2 actuacions- concerts temàtics de carnaval, 1 festa infantil, 1 festa dels
majors.

Sant Joan; 1 concert festa dia internacional música, 1 orquestres per la nit de
Sant Joan.

Festes de la Terra; 1 concert de gran format dia de Sta. Maria, 1 concert dia
de la Terra, 2 espectacles infantils, 1 espectacle juvenil, 1 festa pels majors.
Festes de Nadal; 1 Inauguració festes, 1 il·luminació i sonorització Betlem
Municipal, 2 espectacles infantils, 1 representació per la mitjana festa de Nadal,
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1 Festa de Cap d’any, sonorització, il·luminació tot recinte, actuacions
orquestres, projeccions, pantalles.

Preus unitaris del contracte:
El contracte s’estableix en funció dels preus unitaris objecte de l’adjudicació i
fins a un pressupost màxim anual de 118.900,00 €, de conformitat amb
l’establer a l’Article: 197 b) RGLCAP
La baixa d’adjudicació es presentarà en funció d’un percentatge global de
disminució sobre tots els preus unitaris.

Preus unitaris de licitació per a la contractació dels serveis:
Els preus unitaris (IVA inclòs) que l’empresa a contractar facturarà a
l’Ajuntament pels serveis, seran els següents:

Cavalcada Reial; 1 espectacle de Reis de gran format 14.780.90€,
sonorització i il·luminació de 9 carrosses 15.017.36€, 2 espectacles infantils
3.009,88€ (Total 33.000,00€)

Carnaval; sonorització i il·luminació de 2 carrosses per la rua 4.296,64€ , 1
festa de Dijous Jarder 2.600,26€, 2 actuacions- concerts temàtics de carnaval
6.136,86€, 1 festa infantil 2.020,26€, 1 festa dels majors 2.026,29€. (Total
17.400,00€)

Sant Joan; 1 concert festa dia internacional música, 1 orquestres per la nit de
Sant Joan. (Total 7.000,00€)

Festes de la Terra; 1 concert de gran format dia de Sta. Maria 11.862,16€, 1
concert dia de la Terra 8.180,78€, 2 espectacles infantils 2.607,59€, 1
espectacle juvenil 4.651,51€, 1 festa pels majors 2.607,59€ (Total 30.500,00€)

Festes de Nadal; 1 Inauguració festes 3.710,38€, 1 il·luminació i sonorització
Betlem Municipal 1.695,92€, 2 espectacles infantils 2.932,02€, 1 representació
per la mitjana festa de Nadal 6.574,48€, 1 Festa de Cap d’any, sonorització,
il·luminació tot recinte, actuacions orquestres, projeccions, pantalles 15.642,60€.
(Total 31.000,00€)
Ciutat d’Eivissa, 13 de febrer de 2009
LA COORDINADORA DE FESTES

Sgt.: Isabel Ramón Riera
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