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PRESCRIPCIONS PER A LA PRESENTACIÓ D’OFERTES PER AL
CONTRACTE MENOR DE BANDA DE MÚSICA PER ELS PASSACARRERS,
DIANA I JALEOS DE LES FESTES PATRONALS DE SANT LLUÍS 2017
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
El contracte consisteix en l’actuació d’una banda de música per sonar durant el
passacarrers, diana i jaleos del dissabte i diumenge de festes patronals 2017.
2. PERIODE DE DURACIÓ DEL CONTRACTE
El període per a l’execució del servei serà el dissabte 26 i diumenge 27 d’agost de
2017.
3. CONDICIONS ECONÒMIQUES
El preu màxim de licitació és de 15.000,00 euros més 3.150,00€ d’IVA al 21%.
L’oferta econòmica es formularà en relació al preu màxim de licitació, IVA exclòs. Les
ofertes per import superior seran excloses automàticament de la licitació
4.- TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
El procediment a seguir serà el de contracte menor atès que el seu import és inferior
de 18.000€, IVA no inclòs i una duració no superior a l’any.
5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
Es realitzarà un passacarrers i un jaleo el dissabte de la festa i una diana i posterior
jaleo el diumenge de la festa.
6. MEDIS MATERIALS I DIETES
L’Ajuntament serà l’encarregat de posar els aparells de sonorització i il·luminació per el
bon desenvolupament de l’actuació, així com un escenari cobert i cadires, beguda per
tots els membres de la banda i el dissabte capvespre es proporcionarà una bereneta
abans del jaleo i el dissabte matí un berenar després de la diana i abans del jaleo.
7. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari i els membres de la banda de música hauran de respectar els horaris
establerts i seguir les indicacions i normes que els hi faran arribar des de la regidoria
de festes, del responsable de l’acte i/o en el seu cas de la Policia Local i seguir en tot
moment el protocol de les Festes Patronals de Sant Lluís.
8.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR, LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ
1.Les ofertes es presentaran via telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament
(www.ajsantlluis.org) mitjançant instància genèrica de registre d’entrada, amb la
indicació “OFERTA PER AL CONTRACTE MENOR DE BANDA DE MÚSICA PER ELS
PASSACARRERS, DIANA I JALEOS DE LES FESTES PATRONALS DE SANT
LLUÍS. La instància anirà acompanyada de:
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a) Pressupost ofertat, indicant l’IVA en partida separada (*)
b) Declaració responsable de contracte menor segons model de l’annex 1.
2.Els interessats podran presentar la seva oferta fins el 30 d’abril de 2017.

(*) Les entitats exemptes de l’Impost d’acord amb la Llei 37/1992, de 28 de desembre,
de l’Impost sobre el valor afegit, hauran de fer constar aquesta circumstància i
acreditació.
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ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sr.............................., amb DNI núm............................ en nom propi o en representació
de l’empresa ........................., en qualitat de representant, provist de NIF ......................
i amb domicili social a ................................., tel..............., correu electrònic................,
en aplicació de l’establert a l’art. 138.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, declara sota la seva
responsabilitat:
1.- Ostentar la capacitat de representació de l’entitat de referència
2.-Que l’empresa a la que represent disposa de capacitat d’obrar i jurídica, solvència i
compta amb l’habilitació legalment exigida per a concertar amb l’Ajuntament l’execució
del contracte de ...................................................
3.- Estar d’alta i al corrent de pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques
4.- Que l’empresa a la que represent no està sotmesa a cap prohibició per a contractar
amb l’Ajuntament, conforme l’article 60 del TRLCSP.
5.- Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la
Seguretat Social.
6.- Que no té deutes de naturalesa tributària en període executiu amb l’Ajuntament de
Sant Lluís.
Sant Lluís, .................

Signatura del declarant
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