1. Antecedents
La delegació de Fires de l’Ajuntament de Manacor, té la necessitat de llogar 35 parades iguals, de
format nadalenc, per a la realització de la fira de Nadal al municipi de Manacor per poder donar major
entitat, elegància i uniformitat a la fira que es celebrarà els dies 17, 18 i 19 de desembre a Manacor.
2. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el lloguer de 35 parades per poder desenvolupar la Fira de Nadal de
Manacor. I l'objecte general d'aquest informe és la definició de les condicions tècniques del material
que es vol llogar.
3. Especificacions tècniques i condicions per la contractació.
El material objecte de lloguer ha de complir amb la normativa que sigui d’aplicació i ha de tenir les
següents característiques:
· Les mesures:
- una superfície de 12 m2 (3x4m).
- una altura lateral d’entre 2,5 a 3 m.
- una altura fins la cúpula de 4 m.
· Ha de tenir:
- els perfils d’alumini anonitzat de color blanc.
- La lona color vainilla; de polièster a dues cares ignífug conforme a les normes de seguretat, DIN
4102 B1 M2; que pugui suportar una carrega de vent de 30 KG. per m2; el tancament lateral de
sistema tipus clack de la parada «leader».
- Quatre cortines laterals cegues amb unió lateral mitjançant el sistema de tipus clack.
·Les parades s’han de poder unir entre si mitjançant un joc que encanali l’aigua pluvial a
l’exterior de les cobertes.
·Els espais verticals entre parades han de poder tancar-se amb un cobreix escletxes de manera
que quedin tancats hermèticament.
· Ha de poder suportar el vent, la pluja i altres esforços.
· No ha de suposar cap risc pels vianants ni venedors.
Ha de complir tota la normativa que li sigui d’aplicació: Es disposarà dels certificats de qualitat
adients dels materials utilitzats i del procés de fabricació, tal i com exigeix la normativa.
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE PARADES MITJANÇANT LLOGUER I EL SERVEI DE
MUNTATGE I DESMUNTATGE PER A DESENVOLUPAR LA FIRA DE NADAL DE
MANACOR.

L’empresa haurà de presentar la factura mitjançant el sistema de facturació en línia «FACe».
4. Obligacions del contractista.
-L’empresa contractista ha de subministrar la instal·lació de focus a cada parada. En tot cas haurà de
prendre totes les mesures de seguretat pertinents per tal de garantir la integritat de tots els assistents i
venedors.
- L’empresa contractista un cop realitzar el muntatge de les parades ha d’aportar un certificat signat per
un tècnic competent fent referència al certificat d'homologació, projecte de instal·lació i muntatge
visat de les respectives homologacions o requisits pel que fa a la seguretat.
- El transport, muntatge i desmuntatge del material anirà a càrrec de l’empresa contractista, atès que
entra en la prestació contractada. En aquest sentit, haurà de realitzar tots els muntatges complint els
requisits tècnics exigits, així com l’obtenció i acreditació de totes les certificacions tècniques del
muntatge de conformitat amb les que es determinin a la normativa vigent, estant l’empresa contractista
obligat a disposar per la seva compte i càrrec.
Serà responsable del accidents, danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin causar a
tercers a conseqüència de la realització de treballs objecte del contracte.
Es farà així mateix càrrec de la coordinació, seguiment, control i la procuració de les necessitats
tècniques derivades dels esdeveniments, tant pel que fa a les tasques d’organització i muntatge prèvies
a la fira, com les que tindran lloc durant l’execució de les mateixa i les posteriors derivades de
l’activitat, així com de les despeses de desmuntatge.
L’empresa adjudicatària haurà de contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, així
conformitat amb el que disposa en l’article 10 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’accés, inici i exercici d’activitats de les Illes Balears.
L’Ajuntament no es responsabilitza ni assumirà cap despesa derivada de possibles danys, pèrdues,
usurpacions, incendis i altres derivats de condicions meteorològiques adverses que aquests puguin
sofrir o del malbé que es pugui ocasionar al material per part de tercers.
Coordinar-se permanentment amb l’Ajuntament de Manacor. Comunicar per escrit el nom i telèfon de
contacte d’un representant.
L’incompliment de l’objecte del contracte, per qualsevol motiu que impossibiliti el subministrament
del material, o per motius de seguretat dels actuants i pel públic en general a causa del contractista
podrà implicar la resolució del contracte i a més l’Ajuntament de Manacor podrà demanar danys i
perjudicis al contractista
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com totes les assegurances necessàries per cobrir els danys que puguin causar els materials llogats, de

5. Termini d'execució
La data d’inici del subministrament de les parades i la seva instal·lació serà com a màxim el dia 16 de
desembre de 2021, abans de les 20:00 hores, perquè les parades estiguin correctament instal·lades en
el lloc assignat, és a dir al Passeig Antoni Maura (Na Camel.la), concretament damunt el passeig i
seguint indicacions del departament de Fires de l’Ajuntament. Seran desmuntades a partir del dia
següent d’acabar la Fira que serà el dia 19 de desembre de 2021 a les 21h, i dins els 5 dies naturals
següents, a criteri de l’adjudicatari segons les seves necessitats organitzatives.
6. Import màxim del contracte i adjudicació
El cost del subministrament s’estima en un màxim de 6.300,00 €, sense IVA, més el 21% d’IVA
1.323,00€, cost total per a l’administració de 7.623,00€. El contracte s’adjudicarà al licitador que
presenti la proposta econòmica més baixa que, en tot cas, serà igual o inferior al cost estimat del
subministrament. Aquesta despesa, anirà a càrrec de la partida pressupostària del pressupost vigent
(N/140/4311/2269900) de la delegació de Fires.
7. Control, seguiment i verificació de la despesa
El contractista haurà de presentar una certificació detallada juntament amb cada una de les factures,
que inclourà tota la informació que acrediti el compliment del contracte.

La tècnic mig de Comerç
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