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QUAUKIL DE GARACTERÍSTIQUESDEL CONTRACTE

A. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

A.1 Preu a un tant algat:

… ….…………»…………—
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Import IVA exclós:
18.600,00 €
IVA: 3.906,00 €
Total: 22.506,00 €

A.2 Lots
Pressupost de despesa máxima de cada lot (IVA
exclós):
Lot ]: 5.417,36 €
Lot 2: 8.682,64 €
Lot 3: 4.500,00 €

Pressupost de despesa máxima de
la totalitat dels lots (IVA exclós):

18.600,00 €

IVA lot 1: 1.137,64€
IVA lot 2: 1.823,35 €
IVA lot 3: 945,00 €

IVA de la totalitat dels lots:

3.906,00 €

Total lot ]: 6.555,00 €
Total lot 2: 10.506,00 €
Total lot 3: 5.445,00 €

Import de la totalitat dels lots:

22.506,00 €

A.4 Valor estimat del contracte
18.600,00 €

B. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÁRIA1 ANUALITATS

B.1 Distribució per anualitats:
Any Total (IVA inclós) Partida pressupostáría
2019 22.506,00 € 16 33801 22609

B.2 Lots

Any Lots Total (IVA inclós) Partida pressupostária
2019 Lot ] 6.555,00 € 16 33801 22609
2019 Lot 2 10.506,00 € 16 33801 22609
2019 Lot 3 5.445,00 € 16 33801 22609
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C. DURADA DEL CONTRACTE.TERMINI DºEXECUCIÓ

Durada del contracte: Des de la signatura del contracte fins la finalització de l'activitat
de l'activitat corresponent, incloent-hi els muntatges, proves de so i llum i

desmuntatges escaients.

La Revetla de Cap d'Any de Cap d'Any es portará a terme des de les 23.15 hores del
dilluns 31 de desembre fins les 0.45 h del dia 1 de gener a la pl. de Cort i fins les 03.00h
del dia 1 de gener a la pl. ]oan Carles l.

D. ADMISSIÓ DE PRÓRROGA DEL CONTRACTE
XING
DSi
Condicions en que es dura a terme la prórroga (termini, preavís, etc.):

E. TERMINI DE GARANTIA
3 mesos

F. SOLVENCIA

F.1 Classiñcació dels contractistes
Grup Subgrup Categoria Tipus d,activitat

F.2 Mitjans dºacreditació de la solvencia económica ¡ ñnancera. Art. 87 LCSP 9/2017

Sºeximeix als licitadors dºacreditar la solvencia técnica o professional ja que la suma
total o valor acumulat del/s lot/s será inferior a 35.000,00 € (IVA exclós.
Dºacord amb l'article 159.6.b) i artic. 11.5) del RD 1098/2001, de 12 dºoctubre, pel
qual sºaprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

F.3 Mitjans dºacreditació de la solvencia técnica. Art. 90 LCSP 9/2017

Sºeximeix als licitadors dºacreditar la solvencia técnica o professional ja que la suma
total o valor acumulat del/s lot/s será inferior a 35.000,00 € (IVA exclós.
Dºacord amb lºarticle 159.6.b) i artic. 11.5) del RD 1098/2001, de 12 dºoctubre, pel
qual sºaprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques
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F.4 Mitjans dacreditació de la solvencia dºempreses no espanyoles dºestats membres de
la UE. Art. 78.1 LCSP 9/2017

Pel cas que es presentin empreses extrangeres, haurán de complir els mateixos rcquísits
que les empreses espanyoles

F.5 Concreció de les condicions de solvencia
A més de la solvencia, sºexigeix lºadscripció a lºexecució del contracte, com a mínim,
dels mitjans personals i/o materials segúents:

Especificació dels noms i la qualiñcació professional del personal responsable
dºexecutar la prestació. Art. 76.1 LCSP 9/2017
[¡Si
.NO
Compromís de dedicar o dºadscriure a lºexecució del contracte els mitjans personals o
materials indicats. Art. 76.2 LCSP 9/2017
Xsí
|]NO
— Aportar els vigilants, si fos necessari, per a la seguretat dels mitjans propis que aporti
lºadjudicatari dels equips i d'altre maquinaria.

— Realitzar el distintius que permetin controlar lºacce's dels artistes i técnics a les zones
reservades. Aquests distintius no seran válids sense el segell dels Serveis de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament de Palma.

— Pel que fa als equips de so, llum, projecció i qualsevol altre maquinaria necessária per
a la realització dels espectacles:

* Protegir els equips eléctrics dels efectes climatológics adversos.
* Aportar els elements necessaris de protecció i canalització per a'1'llar el cablejat que es
desplaca des de les taules de control fins a lºescenari, presa de corrent, facana, etc. sense
necessitat de muntar tanques metál-liques. Aquest sistema ha dºestar homologat, ser
segur, protegit dels efectes climatológics i no impedir la circulació del públic i de
vehicles encara que la instal-lació es realitzi a espais sense transit rodat.
* Cablejat suficient.
* LºAjuntament de Palma disposará de les segúents preses de corrent, en cas que la
potencia no sigui suficient o inexistent, el contractista aportará els generadors necessaris
pel desenvolupament de lºespectacle, amb el combustible suñcient per al seu
funcionament.
- Pl. Joan Carles I (aproximadament 80kvv).
— Pl… de Cort (aproximadament 80kw).
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o La relació de matrícules, el nom complet i núm. de DNI dels xofers de cada
vehicle que necessáriament han de tenir accés a les arees de circulació
restringida (Acire), per a muntatges, desmuntatges i realització del concert.

Durant la realització de l'event a la zona de l'activitat, l'Ajuntament no está
obligat a reservar espai per l'estacionament de vehicles, a excepció dels que
porten els artistes i un máxim de dos vehicles técnics, segons la disponibilitat
d'es ai. La resta de vehicles només odran tenir accés er carre a i descárre a.P 8

h) Adaptar—se als espais i instal-lacions existents per a la realització de l'espectacle.

i) seguir les indicacions dels serveis municipals respecte a la emissió de renous durant
els muntatges, proves de so i llum, realització i desmuntatges.

j) Habilitar sistemes de resposta davant qualsevol necessitat i imprevist que afecti a la
convivencia, seguretat, salut de persones i béns en general, durant l'execució,
muntatge, desmuntatge, manteniment i ús dels equips de so i llum, com per exemple,
renous, fums, accés de vehicles per a vials de vianants, que dificultin l'accés a
establiments comercials i públics en general, etc.

k) Les pautes d'actuació davant una emergencia vendran determinades pel manual
d'Autoprotecció que l'Ajuntament de Palma disposará per aquests events, en
compliment de normativa vigent sobre emergencies a les Illes Balears ( Llei 2/1998 de
13 de marc de Ordenació de Emergéncies en les Illes Balears) i altres disposicions legals
complementaris (Decret 8/2004 de 23 de gener pel qual es desenvolupen determinats
aspectes de la Llei 2/98, Llei 3/2006 de 30 de marc sobre gestió d'emergéncies de les Illes
Balears, Llei 7/2013, de 26 de novembre, de régim jurídic d'instal-lació, accés i exercici
d'activitats a les Illes Balears, etc). L'empresa adjudicataria en el desenvolupamentde
la seva activitati davant una emergencia actuará segons les instruccions dades pels
agents de l'autoritat competent.

F.6 Habilitació empresarial o professional exigida. Art. 65.2 LCSP 9/2017.

G. REVISIÓ DE PREUS
IZ No escau
[] Fórmula:|] Altres:
Sistema d”aplicació:

H. GARANTIES

H.l Garantia provisional: máxim 3 % del pressupost de licitació (IVA exclós)











-………i…,…'fa
: ,=-xju!l[c—,iiltflll— < ' * “º”
A

¡

x

¡'

|

lntewarmiá

,…,avtsjuaasc
£NFQFMFF

x …… … …………fa……,…w“…

- Iniciar 0 finalitzar els muntatges d'equips de so, llum i d'altres previstos i necessaris
per la realització d'aquests.

- Iniciar la totalitat dels espectacles previstos a dit lloc, malgrat s'hagin realitzats tots
els muntatges necessaris.

- I quan les autoritats municipals considerin que físicament es veu afectada la

seguretat de les persones que hi participen o actuen i el públic en general.

L'Ajuntament de Palma abonará el 50% del preu del contracte. En aquest cas el
contractista queda obligat, si així ho requereix l'Ajuntament de Palma, a realitzar una
altra actuació musical al llarg de l'any i en la data que s'acordi amb l'Ajuntament de
Palma, per un importno superior al 50 % del preu del contracte.

En qualsevol dels casos especificats a l'apartat (a), ni el contractista, ni les empreses
subcontractes per aquest, ni els artistes i/o representants d'aquests, podran demandar
ni exigir qualsevol pagament i/o indemnització al respecte a l'Ajuntament de Palma.
S'exceptuen els segúents casos en que l'Ajuntament abonará el 100% del preu del
contracte:

* Els artistes/grup musical contractats que s'han desplacat des de fora de l'illa de
Mallorca per realitzar l'actuació, i que així ho puguin acreditar. En cap cas s'entendrá
per grup de fora de la illa, aquell que no ho hagi indicat a la fitxa corresponent,i
especificat les despeses d'allotjament i de Viatges, de més de la meitat dels seus
membres.

* La suspensió de l'actuació a partir dels 10 minuts d'actuació musical realitzada.

* Per amenaca a la salut i seguretat pública: En el cas de suspensió de l'espectacle 0
part d'aquest, per motius que impliquin una seria amenaca per a la salut i seguretat
pública segons les autoritats competents
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Fase Criteri d”adjudicació Llindar mínim

E. ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT

F. COMITED'EXPERTS

G. CRITERIS DºADJUDICACIÓDE CARÁCTERSOCIAL YMEDIAMBIENTAL

Només es poden tenir en compte aquelles cláusules socials i culturals que afectin a la
contractació artística, es a dir, a lºartista contractat.
Així, es valoraran aquelles propostes artístiques que a més de lºaspecte musical,
permetin donar a conéixer altres vessants de tipus social i cultural : (són les establertes
als criteris dºadjudicació, punt b) fins un máxim de 15 punts:

. Presencia femenina, es valorará fins a 5 punts

. Inclusió de persones dºartistes/músics amb alguna discapacitat (almenys dºun
33%) fins a 5 punts

. Foment de la nostra cultura i llengua, fins a 5 punts

Arnés,

1. Les persones o entitats licitadores han de presentar una declaració jurada dºadhesió i
conformitat amb les condicions especials d*execució establertes als plecs de
cláusules administratives.

2. Si se subcontracta part de lºactivitat contractual les condicions especials dºexecució
han dºincloure lºobligació per al contractista dºexigir-ne el compliment a totes les
empreses amb les quals subcontracti, i sºha dºacreditar aquest compliment davant
l'órgan de contractació.

3. Són les segiients condicions dºexecució:

a) Accessibilitat universal ¡ disseny per a totes les persones

l. S'han de complir les especiñcacions técniques de disseny universal per a
totes les persones establertes a la Llei 51/2003, de 2 de desembre,
de accessibilitat universal i disseny per a tots, així com el Reial decret
1494/2007, de 12 de novembre, pel qual sºaprova el Reglament sobre les
condicions basiques per a lºacce's de les persones amb discapacitat a les
tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i

mitjans de comunicació social.
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2. Lºempresa contractista ha dºestablir mesures que garanteixin la igualtat en
lºaccés a lºocupació, la retribució, la promoció, la formació i la permanencia,
així com la prevenció de lºassetjament sexual a la feina, i mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les
persones treballadores adscrites a lºexecució del contracte, dºacord amb la
Llei orgánica 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat efectiva de dones i

homes.

3. A tota la documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb
motiu de l7execució del contracte lºempresa contractista ha dºusar un
llenguatge no sexista, evitar qualsevol imatge discriminatoria de les dones o
estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors dºigualtat, presencia
equilibrada, diversitat, coresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de
genere.

e) Inserció laboral de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral

1. Lºempresa adjudicataria ha d,adscriure i contractar per a lºexecució del
contracte almenys un 10% de persones amb diñcultats dºaccés al mercat
laboral.

2. Complementáriament o subsidiaria lºadjudicatari pot acreditar-ne el
compliment mitjaneant el compromís de subcontractació amb una empresa
dºinserció, un centre especial dºocupació o una entitat la ñnalitat de la qual
sigui la promoció de lºocupació protegida, per idéntic percentatge respecte
del preu dºadjudicació del contracte.

3. Si hi ha el deure de subrogar el personal o altres circumstáncies que en
iniciar-se lºexecució del contracte impedeixen complir el percentatge
assenyalat, l7empresa ha de comprometreºs a contractar aquest perfil de
persones en totes les noves contractacions, baixes i substitucions que
necessiti o es produeixin fins a aconseguir aquest percentatge.

4. Sºentén per persones amb dificultats dºacce's al mercat laboral les segtíents:

- persones amb els perfils assenyalats a la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació d'empreses dºinserció

- persones inscrites als programes dºinserció laboral de lºAjuntament de
Palma, 0 uns altres semblants

- persones amb difrcultats dºacce's al mercat laboral, dºacord amb el Reial
decret legislatiu 3/2015, de 23 d”octubre, pel qual sºaprova el Text refós
de la Llei dºocupaeió i lºEstratégia espanyola d'activació per a
lºocupació

f) Complimentde criteris étics

Les empreses licitadores es comprometen que si resulten adjudicatáries aportaran o
fabricaran tots els seus productes o subministraments, i executaran la seva obres o

19
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PLEC DE CLÁUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A
CONTRACTES ADMINISTRATIUS DE SERVEIS MITJANCANT
PROCEDIMENTNEGOCIATAMB PUBLICITAT

|-1
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II.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ÍNDEX

. DISPOSICIONS GENERALS

. Objecte del contracte

. Órgan de contractació

. Régimjurídic i jurisdicció

. Capacitat per contractar

. Solvencia. C1assiñcació

. Pressupost de 1icitaeió

. Existencia de credit

. Durada del contracte. Termini dºexecució

. Revisió de preus

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENTDºADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

. Tramitació del procediment adjudicació del contracte

. Proposicions dels interessats

. Garantia provisiona1

. Forma de les proposicions

. Contingut de les proposicions

. Qualiñcació de la documentació general i examen de les ofertes. Negociació
.Criteris dºadjudicació

. Requeriment previ a 1ºadjudicació i proposta dºadjudicació

. Adjudicació

. Constitució de la garantia def1nitiva

. Documentació que ha de presentar el licitador seleccionat per a lºadjudicació

. Perfeccionament del contracte

III. FORMALITZACIÓDEL CONTRACTE

22. Formalització del contracte

IV. EXECUCIÓDEL CONTRACTE

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Responsable del contracte
Obligacions del contractista
Despeses i imposts per compte del contractista
Pagament del preu
Cessió del contracte i subcontractació
Modiñcació del contracte
Suspensió del contracte

22
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30. Compliment del contracte
31. Resolució i extinció del contracte
32. Termini de garantía
33. Devolució o cancel-lació de la garantia definitiva

ANNEX 1: MODELDE PROPOSICIÓ

ANNEX II. FIANCA PROVISIONAL

ANNEX III. AVAL DE GARANTIA PROVISIONAL

ANNEX IV. FIANCA DEFINITIVA

ANNEX V. AVAL DE GARANTIA DEFINITIVA

ANNEX VI. DECLARACIÓ ARTICLE 71 LCSP 9/2017, COMPLIMENT
ASSEGURANCA SEGURETAT SOCIAL, EXCLUSIÓ PARADISOS FISCALS 1

ADHESIÓ A CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ, 1 COMPROMÍS
MITJANS TECNICS 1 HUMANS 1 ASSEGURANCA.

ANNEX VII. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR, INDICANT SI
ES PYME, ADRESSA PER NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES I SI
PERTANY A UN GRUP EMPRESARIAL.

23





… ………………u……….…… r . .V…

¿vraes ¿uatntozaí
mrºowar

….

FAVQE%AEBE…EME?N

substitueixin (dºara endavant normativa
de desenvolupament de la LCSP

9/2017) i a

les cláusules contingudesen aquest
Plec de cláusules administratives

particulars.

Així mateix, seran d'aplicació les altres disposicions estatals que regulen la

contractació del sector públic.

3.2 Les questions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució del

contracte, i els efectes dºaquesta, seran resoltes per lºorgan
de contractació, els acords

del qual posaran ti a la via
administrativa, i seran immediatament executius.

Es poden

recórrer en via administrativa o ser impugnats mitjancant recurs contenciós

administratiu, d'acord amb el que disposa la Llei reguladora de la jurisdicció

esmentada.

4. Capacitat per contractar

4.1 Poden contractar amb
lºAdministració les persones naturals o

juridiques, espanyoles o

estrangeres que, amb plena capacitat dºobrar, no es trobin compreses en alguna
de les

circumstánciesprevistes en lºarticle 71 de la LCSP 9/2017.

Les persones jurídiques
només poden ser adjudicatáries de contractes les prestacions

dels quals estiguin compreses dins les fmalitats, objecte o ambit dºactivitat que,

dºacord amb els estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i han de disposar

dºuna organització amb elements personals 1 materials sufreients per a lºexecució

deguda del contracte.

Sºacreditará la capacitat dºobrar en els termes establerts en la cláusula 14 dº aquest

Plec.

Les empreses no espanyoles dºestats membres de la Unió Europea
tenen capacitat per

contractar sempre que, dºacord amb la legislació de lºEstat en el qual estiguin

establertes, es trobin habilitades per
realitzar la prestació que constitueix lºobjecte del

contracte.

Poden contractar amb lºAdministració les unions dºempresaris que es
constitueixin

temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessária la formalització en

escriptura pública fins que sºhagi
adjudicat el contracte al seu favor.

4.2 Per contractar amb lºAdministració, les persones fisiques o jurídiques han dºacreditar

la seva solvencia económica,
fmancera i técnica o professional

dºacord amb lo exigit a

la LCSP 9/2017.

4.3 Els empresaris han de comptar amb lºhabilitació empresarial o professional que, si

escau, sigui exigible per a la realització de
l7activitat o prestació objecte del contracte

arnés de comptar o disposar de les autoritzacions administratives
escaient per tal de

poder desenvoluparlºobjecte
del contracte .

4.4 No poden concórrer a la
licitació les empreses que han participat en

lºelaboració de les

especificacions técniques o dels
documents preparatoris dºaquest contracte, sempre que

25
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5.3 En el supósrt en que lºempresari acrediti la seva
solvencia ”rfiitjiaariºé'afitmlímóla“S'sificació;—"fi

ha dºacreditar la classificació que sºindica en la lletra El del Quadre de

característiquesdel contracte, que
correspon a lºobjecte i la quantia

dºaquest contracte.
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Quan sigui possible
acreditar la solvencia mitjancant

la classiñcació i concorri a la

licitació una unió dºempresaris
integrada per empresaris

nacionals, estrangers que no

siguin nacionals dºun estat membre de la Unió Europea i estrangers que siguin

nacionals dºun estat membre
de la Unió Europea, els que pertanyin

als dos primers

grups poden acreditar-la mitjancant la
classiñcació i els darrers mitjancant la seva

solvencia económica, fmancera
i técnica o professional.

5.4 Els licitadors hauran dºacreditar-ne la solvencia económica, fmancera
i técnica o

professional, a través dels mitjans
de justificació que figuren en

els apartats 2 i 3 de la

lletra F del Quadre de característiquesdel contracte
o de la classificació indicada en la

lletra F. 1 .

Els empresaris no espanyols dºestats membres de la Unió Europea
han dº acreditar la

solvencia técnica, económica
i financera a través dels mateixos

mitjans de justiñcació

que els empresaris espanyols, tal com sºindica en la lletra F.4 del Quadre de

característiquesdel contracte.

Lºacreditació de la solvencia pot fer-se o completar-se amb els mitjans que consten

en el certificat dºinscripció del Registre Oficial de Licitadors i Empreses

Classificades de lºEstat o del Registre
de Contractistes de la Comunitat

Autónoma de

les Illes Balears, que aporti
el licitador.

5.5 Als contractes de serveis negociats amb publicitat no és exigible la classifrcació de

conformitat amb lºatticle 77.b)
i c) .de la LCSP 9/2017.

5.6 Els certiñcats de classificació
o documents similars que hagin estat expedits per

estats

membres de la Unió Europea a favor dels seus propis empresaris
constituiran una

presumpció dº aptitud en els termes
ressenyats en lºarticle 97 de la

LCSP 9/2017.

5.7 Per acreditar la solvencia necessária per subscriure un contracte determinat,

lºempresari podrá basar—se en la solvencia i els mitjans dºaltres entitats,

independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que hi tingui, sempre
que

demostri que, per a lºexecució
del contracte, disposa efectivament

dº aquests mitjans.

5.8 En el supósit que es tracti d'un contracte subjecte a regulació
harmonitzada, lºórgan

de contractació pot exigir, en
la lletra F.3 del Quadre de característiquesdel contracte,

lºacreditació del compliment de les normes de garantia de la qualitat o de gestió

mediambiental, de conformitat
amb els articles 93 i 94 de la LCSP 9/2017.

5.9 En el supósit en que sºexigeixi una habilitació
empresarial o professional per a la

realització de lºactivitat o prestació objecte del contracte, es podrá especificar en la

lletra F.6 del Quadre de característiques del contracte,
aixo no obstant, el licitador ha

de comptar amb les habilitacions
exigidesper la normativaque

srgui dºaplicació.
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Si observa defectes o omissions esmenables en la declaració responsable, en el DEUC
o en la resta de la documentació presentada, ho notificará al licitador corresponent,
deixant constancia dºaquesta notificació en lºexpedient, i se li concedirá un termini no
superior a tres dies hábils perque els esmeni.

15.2 La presentació per part del licitador dels documents acreditatius de la capacitat,
la representació i/o la solvencia, en lloc de la declaració responsable o juntament
amb aquesta declaració o el DEUC, no dóna lloc a la qualiñcació de la Mesa de
Contractació, que, en conseqtiéncia, no ha dºatorgar cap termini per esmenar els
defectes o les omissions esmenables que, si sºescau, sºhi observin.

No obstant aixo, si en lloc de la declaració responsable o el DEUC es presenten
únicament aquells documents, lºesmena ha de consistir a presentar la declaració
responsable o el DEUC, segons correspongui.

Si es tracta dºun contracte subjecte a regulació harmonitzada i es presenta la declaració
responsableen lloc del DEUC, lºesmena ha de consistir a presentar el DEUC.

No es pot atorgar un nou termini dºesmena si la declaració responsable o el DEUC que
el licitador presenta durant el termini dºesmena conté defectes o omissions, encara que
siguin esmenables.

15.3 En cas que lºorgan de contractació faci ús de la facultat que li atorga la cláusula
15.2 dºaquest Plec, aquesta documentació sºha de presentar en el termini de deu dies
habils comptadors des de lºendemá que el licitador hagi rebut el requeriment.

Una vegada presentada la documentació, es qualiñcará en la forma que estableix la
cláusula 15.1 dºaquestPlec.

A lºefecte de completar lºacreditació de la capacitat i la solvencia del licitador, se li
poden demanar els aclariments que es considerin oportuns sobre els certiñcats i els
documents presentats, i també se li pot requerir que presenti altres documents
complementaris.

15.4 La comunicació dels defectes o omissions esmenables es podrá realitzar per
teléfon, per fax o per correu electronic.

La documentació que presenti el licitador en aquest moment ha dºestar a disposició
de la unitat administrativa de contractació o de la Mesa de Contractació abans que
acabi el termini per esmenar.

La falta dºesmena en el termini assenyalat dels defectes o omissions advertits donará
lloc a lºexclusió.

Si la documentació d'un licitador conté defectes substancials o defrciéncies materials
no esmenables, no será admes a la licitació.
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Si malgrat tot aixo encara persisteix la igualtat, lºadjudicatari sera seleccionat
mitjancant un sorteig, que se dura a terme en un acte públic.

16.3En els casos en que hi hagi un sol criteri dºadjudicació i es presentin dues o más
proposicions iguals que siguin les de preu més baix, seºn decidirá la proposta
dºadjudicació mitjancant sorteig, que se dura a terme en un acte públic.

16.4Lº6rgan de contractació pot establir en la lletra M del Quadre de característiques
del contracte els parámetres objectius en virtut dels quals sºha dºentendre que les
ofertes presentades no es poden complir perque es consideren desproporcionades o
anormals.

Quan sºidentifiqui una proposició que pot ser considerada desproporcionada o
anormal, sºha de donar audiencia al licitador afectat i s,ha de tramitar el procediment
que preveuen els apartats 3 i 4 de lºarticle 149 de la LCSP.

16.5 Lºórgan de contractació, després de sol-licitar, si escau, els informes técnics que
estimi convenients, classificará les proposicions presentades, per ordre
decreixent, atenent el resultat de la negociació realitzada, i formulará proposta
dºadjudicació.

En el cas que sºhagi constitu'ít Mesa de Contractació, aquesta ha d'elevar a lºórgan
de contractació la proposta d7adjudicació raonada que estimi adequada.

Si malgrat tot aixo encara persisteix la igualtat, lºadjudicatari será seleccionat
mitj ancant un sorteig, que se dura a terme en un acte públic.

16.6 En lºexpedient s'ha de deixar constancia de les invitacions cursades, de les ofertes
rebudes i de les raons per les quals sºaccepten o es rebutgen.

17.0 REQUERIMENTPREVI A L'ADJUDICACIÓ

Lºórgan de contractació ha de requerir als licitadors que hagin estat seleccionats
perque, en el termini de deu dies hábils comptadors des de lºendemá dºhaver rebut
el requeriment, presentin la documentació que s,especifica en les cláusules 19 i 20,
llevat que lºhagi presentada amb anterioritat.

Una vegada presentada la documentació, la Mesa de Contractació o la unitat que
gestiona l”expedient de contractació lºha de qualificar.

Si observa defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho ha de
notificar al licitador, de la qual cosa ha de deixar constancia en lºexpedient, i li ha de
concedir un termini no superior a tres dies hábils perque els esmeni.

La comunicaciódels defectes o les omissions esmenables es pot fer per teléfon, per fax
o per correu electronic.
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20.1 El licitador que hagi estat
seleccionat per a lºadjudicació

haurá dºacreditar, en el

termini máxim de 10 dies habils, comptats des de
lºendemá del dia en que se li

hagi requerit fer—ho, la Documentació administrativa segr'íent, que sºhaurá de

presentar mitjancant original o copia auténtica. També es podrá presentar

documentació acarada.

a) Index de tots els documents
inclosos en aquest sobre.

17) Lºacreditació de la personalitat de lºempresari.

Si és un empresari individual ha de presentar el DNI, NIF o, si escau, el

passaport.

Si és una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF de lºempresa i

lºescriptura de constitució, i/o modificació, si escau, adaptada
degudament a la

Llei i inscrita en el Registre
Mercantil quan aquest requisit sigui

exigible dºacord

amb la legislació mercantil que
li sigui aplicable. Si no ho es, haura de presentar

lºescriptura o el document de constitució, de modificació, estatuts o acta

fundacional en el qual constin les
normes per les quals es regula

la seva activitat,

inscrits, si escau, en el registre públic
corresponent.

Les empreses no espanyoles d7estats membres de la Unió Europea hauran

dºacreditar la seva capacitat dºobrar
mitjancant certiñcació

dºinscripció en un dels

registres professionals o
comercials que indica la normativa

de desenvolupament

de la LCSP 9/2017. A més, hauran d” acreditar que estan habilitades per
a realitzar

la prestació que constitueix lºobjecte del contracte, dºacord
amb la legislació de

lºEstat en el qual estiguin establertes, quan lºestat esmentat exigeixi una

autorització especial o la pertinenca
a una determinada organització.

La resta dºempresaris estrangers hauran dºacreditar la seva capacitat dºobrar

mitjancant informe expedit per la Missió Diplomática Permanent dºEspanya a

lºestat corresponent o lº0ñcina Consular en lºambit de la qual sºubiqui el

domicili de lºempresa. Així mateix, hauran dºaportar informe de la respectiva

Missió Diplomática Permanent
espanyola relatiu al fet que lºestat de procedencia

admet, al seu torn, la participació
dºempreses espanyoles en

la contractació amb

lºAdministració, en forma substancialment
análoga. També hauran dºacreditar que

tenen sucursal oberta a Espanya,
que han designat apoderats

o representants per a

les seves operacions i la
inscripció al Registre Mercantil.

Si diversos empresaris acudeixen
a la licitació i constitueixen una unió temporal,

cadascun dº ells nºhaurá d' acreditar la personalitat
i capacitat, i hauran dº indicar

els

noms i circumstáncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de

,
cadascun dºells, aixr com la designació dºun representant o apoderat

únic.

c) L'acreditació de la representació, quan sºactu'í
mitjancant representant.

Quan el licitador actui' mitjancant representant,
haura dºaportar el DNI del

representant i el document
fefaent acreditatiu de l7existencia de la representació i
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Annex VI. Declaració article 7l LCSP 9/2017, compliment asseguranca

seguretat social, exclusió paradisos ñscals i adhesió a condicions especials

dºexecució.

Annex VII. Declaració responsable
del licitador, indicant si es pyme

i si pertany

a un grup empresarial.

La presentació del certiñcat dºestar inscrit en
el Registre Oficial de Licitadors i

Empreses Classificades
de lºEstat o en el Registre de

Contractistes de la Comunitat

Autónoma de les Illes Balears eximirá el licitador dºaportar la
documentació

relativa a la personalitat i capacitat dºobrar i la representació, com també

lºhabilitacíó professional o empresarial, la solvencia económica
i ñnancera i/o la

classiñcació que es requererxinen aquest
contracte, sens perjudici de l'obligació

de

presentar la documentació
exigida que no consti en el certiñcat.

Aquest certiñcat ha dº anar acompanyat, en qualsevol cas, d'una declaració

responsable en la qual el licitador manifesti que les circumstáncies que sºhi

reflecteixenno han experimentat
variació.

Per el cas que sºobservesin defectes en la documentació exigida
anterior, li será

atorgat al licitadorun termini
de tres dies habils per esmenar-ho,

sino es reparen en

el termini que concedeixi la mesa de contractació será, així mateix, causa

dºexclusió de la licitació.

Els documents han de presentar-se
en llengua catalana o

castellana.

També haurá dºacreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves

obligacions tributáries i amb la Seguretat Social així com amb lºAjuntament de

Palma i de responsabilitatcivil.

Lºacreditació dºestar al corrent en el compliment de les obligacions
tributáries es

realitzará presentant la documentació segúent, original o copia auténtica o

compulsada, dºacord amb la normativa de desenvolupament
Lºacreditació dºestar

al corrent en el compliment
de les obligacions tributáries es realitzará presentant la

documentació segúent, original o copia auténtica o compulsada, dºacord amb la

normativa de desenvolupament
de la LCSP 9/20l7:

a) Darrer rebut de lºimpost
sobre activitats económiques o el document dºalta en

aquest, quan l'alta sigui recent i no hagi sorgit encara
lºobligació de pagament,

juntament amb una declaració
responsable de no haver—se donat de baixa en la

matrícula de lºimpost. En el supósit que el licitador estigui
inclós en algun dels

supósits dºexempció de lºimpost,
haura de presentar el document dºalta i una

declaració responsableen que siacrediti aquesta
circumstáncia.

b) Certifrcació administrativa expedida per l7organ
competent de lºAdministració

de lºEstat, pel que fa a les obligacions tributáries
amb aquest darrer o, en els

casos en que així sºindiqui en el requeriment, autorització a lºorgan de

contractació perque sol-liciti en nom seu aquesta certifrcació.
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Les factures han de contenir les
dades segííents:

- La identif1cació de lºorgan de
contractació, assenyalat en la portada dºaquest

Plec.

- La identificació de lºorgan amb competéncies en materia de comptabilitat

pública, assenyalat en la lletra
R del Quadre de característiques

del contracte.

- La identiñcació del destinatari de la prestació contractada, assenyalat en la

portada dº aquest Plec (responsable
del contracte, departament o servei).

26.3El contractista podra cedir a un tercer, per
qualsevol dels mitjans establerts

legalment,

el seu dret a cobrar el preu del contracte, pero perque aquesta cessió tingui efectes, i

lºAdministracióexpedeixi el manament
de pagament a favor del

cessionari, cal que es

notifiqui fefaentment a aquesta
lºacord de cessió.

27 Cessió del contracte i subcontractació

27.1 La cessió del contracte es regirá
pel que disposa l'article 214

de la LCSP 9/2017.

27.2 Llevat que en la lletra Q del Quadre de característiques
del contracte es prohibeixi

la subcontractació, el contractista podra subcontractar amb tercers lºexecució

parcial del contracte en les condicions que sºindiquin en el Quadre esmentat, de

conformitat amb lºarticle 214 de la
LCSP 9/2017.

Lºimport total de les prestacions subcontractades no
ha de superar el percentatge

indicat, si escau, a la lletra Q.

Quan així sºhagi indicat en
la lletra Q del Quadre de característiques del contracte,

el

licitador ha de presentar una
declaració sobre la part del contracte que

tingui previst

subcontractar, en els termes de
lºarticle 215 de la LCSP 9/2017.

Quan així sºhagi indicat en la lletra Q del Quadre de característiques del contracte,

lºadjudicatari haurá de subcontractar determinades parts de la prestació dº acord amb

lºa1ticle 215 de la LCSP 9/2017. El licitador haurá de presentar el compromís de

subcontractacióde la part de la prestació que assenyala la lletra Q
esmentada.

En tot cas, lºadjudicatari haurá de comunicar anticipadament i per escrit a

lºAdministració la intenció de fer
els subcontractes, de conformitat

amb lºarticle 215

de la LCSP 9/2017. Així mateix, haura de presentar una declaració expresa

responsable del subcontractista,
de no estar sotmés a les prohibicions per contractar

amb lºAdministració dºacord amb
lºarticle 71 de la LCSP 9/2017.

28 Modificació del contracte

28.1El contracte es podrá modificar per
raons dºinterés públic en les condicions i amb

lºabast i els limits expressats,
si escau, en la lletra T del Quadre de característiques

del contracte, de conformitat
amb els articles 203, 204 i 205 de la LCSP 9/2017. No

obstant aixo, el contracte també es podrá modificar quan hi concorrin les

circumstáncies previstes cxpressament
en la LCSP 9/2017, sempre que amb aixo no
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32 Termini de garantia
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32.1Lºobj ecte del contracte
quedará subjecte al termini de garantia que

sºindica en la lletra

E del Quadre de característiques del contracte, o el que, si escau, s”hagi
establert en

el contracte per millora
de lºadjudicatari, comptador des

de la data de recepció o

conformitat del treball, termini
durant el qual lºAdministració

podrá comprovar que la

feina feta sºajusta a alió que sºba contractat
i a alló que sºba estipulat en

aquest Plec i

en el de prescripcrons
técniques.

Si en el Quadre esmentat no
sºindica res, sºentén que no és procedent establir-lo,

dº acord amb la justiñcació que consta en lºexpedient.

Si el termini de garantia transcorre
sense que s'hagin formulat

objeccions als treballs

executats, la responsabilitat
del contractista quedará

extingida, sense perjudici
del

que estableixen
els articles 314 315 de la LCSP 9/20l7 respecte dels contractes que

tinguin per objecte
l'elaboració de projectes dºobra.

33 Devolució o cancel-lació de la garantia
definitiva

33.1 Acomplertes pel
contractista les obligacions derivades del

contracte, si no hi ha

responsabilitats que sºhagin
dºexercitar sobre la garantia definitiva,

i transcorregut el

període de garantia, si escau, seºn dictará acord de devolució o cancel-lació, amb

lºinforme previ favorable del responsable del contracte o de qui exerceixi la

direcció del contracte.

33.2 Les garanties es retornaran i cancellaran seguint els tramits de sollicitud

dº informes als responsables
del contracte, i a la lntervenció

Municipal, si no hi ha

cap reclamació pendent,
acord de lºorgan de contractació de devolució de la franca

definitiva.
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RELACIÓ 1 DESCRIPC1Ó DELS MITJANS TECNICS QUE ES DESTINARAN A LºEXECUCIÓ DE

LºESPECTACLE, EN CAS DE RESULTAR ADJUDICATARI (equips de so i llum, projector, tarimes _

especials, pantalles, focus, generadors
eléctrics, ete)

RECURSOS HUMANS que es destinaran a la realitzaeió del treball (personal de cárrega i descárrega,

muntadors, il-luminadors, técnics
de so, etc.)

NECESSITATS TECNIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE LºESPECTACLE QUE NO ES DISPOSA
:

QUE HAURIA DºAPORTAR L'AJUNTAMENT DE PALMA (escenari, tanques, taules, cadires, etc)
'

PRESSUPOST:

Caixet o espectacle proposat....................................
€

Serveis complementaris:

' Viatges ........................................................
€

. Allotjaments .................................................
€

¡ . Trasllats interns...........................................
€

; . Cátering ¡ dietes ..........................................
€

3

. Asseguranees ...............................................
€

:
' Altres serveis necessaris.............................

€

Subtotal ..................................................................
€

Mitjans técnics i humans que es destinaran a la realització de lºespectacle proposat (equips de so I llum,

projectors, personai etc) ...............................................
€

Tramitació ¡ lega]ització de les instal'lacions eléctriques:..................................
€

Generadors (preu per unitat) .................
€ >< .......... unitats: ................................ €
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RELACIÓ ] DESCRIPCIÓ DELS MITJANS TECNICS QUE ES DESTINARAN A LºEXECUCIÓ DE
LºESPECTACLE, EN CAS DE RESULTAR ADJUDICATARI (equips de so ¡ llum, projector, tarimes
especials, pantalles, focus, generadors eléctrics, etc)

RELACIÓ I FUNCIONS DELS RECURSOS HUMANS QUE ES DESTINARAN A LºEXECUCIÓ DE
LºESPECTACLE, EN CAS DE RESULTAR ADJUDICATARI (personal de cárrega ¡ descárrega, muntadors,
il-luminadors, técnics de so, etc.)

NECESSITATS TECNIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE LºESPECTACLE QUE NO ES DISPOSA
QUE HAURIA DºAPORTAR LºAJUNTAMENT DE PALMA (escenari, tanques, taules, cadires, etc)

PRESSUPOST:

Caixet o espectacle proposat ....................................€

Serveis complementaris:

. Viatges ........................................................ €

. Allotj aments.................................................€

0 Tras! lats interns...........................................€

. Cátering i dietes ..........................................€

. Assegurances...............................................€
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XWW'“'”"'“ ANNEX 1. LOT 3. ESPECTACLEDE PROJECCIONS. PROPOSTA DESPECTACLE
DE PROJECCIONS, INCLOSES LES CAMPANADES DE CAP DºANY, EQUIPS DE
SO I LLUM, SERVEIS COMPLEMENTARISPER A REVETLA DE CAP DºANY 2018
(Sºha dºomplir lºannex 1 per cada una de les propostes que es realitzin)

PROPOSTADºACTUACIO MUSICAL PERA LAREVETLADE CAP DºANY 2018

“LOT 3: ESPECTACLE DE PROJECCIÓNS _

".

EMPRESA/ENTITAT PROPOSANT:

CIF NÚM:

DESCRIPCIÓ DE L”ESPECTACLEPROPOSAT:

DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES I SOPORTS DE PROJECCIÓ:

CURRICULUM:

S'ADJUNTA ADRECA A INTERNET, FOTOGRAFIES, VÍDEOS, RECULLS DE PREMSA, O ALTRE
ALTRA DOCUMENTACIO COM A COMPLEMENT A LA DESCRIPCIO DE LºESPECTACLE
PROPOSAT:

DSi

DURADA DE L'ACTUACIÓ:
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ANNEX II. FIANCA PROVISIONAL

en els termes i

les condicions que estableix la Llei de contractes del sector públic
i davant lºAjuntament

de Palma dipósit com a franca provisional la quantitat

d
(

) €, en metal—lic (o mitjancant títol de deute públic) per

respondre de les obligacions derivades de la licitació per a lºadjudicació

d
.

Aquesta francatindrá validesa
fins que lºAjuntament de Palma

autoritzi cancel-lar-la.

Palma, d de

TresoreriaMunicipal

El tresorer

lntervenció Municipal

Servei de Control i Fiscalització

Fiscalitzat i conforme
ded//Palma,

Lºinterventor
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Lºentitat ,

amb NIF i domicili per a notificacions i requeriments a

, c. , CP , i en
nom seu , amb poders suñcients per a
aquest acte segons resulta de la verificació de la representació de la part inferior dºaquest
document,

AVALA

, amb NIF , ates lºart. 106 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, relatiu a garanties provisionals, per
respondre de les obligacions derivades de la licitació d

davant lºAjuntament de Palma, por un
import de: (en lletres)

€, (en
números) €.

Aquest aval sºatorga solidáriament respecte de lºobligat principal, amb renúncia
expressa al beneñci dºexcussió de béns i amb el compromís de pagament al primer
requeriment de la Tresoreria municipal. Si sºincompleix el requeriment de pagament
sºexecutará aquest aval seguint la via administrativa de constrenyiment i tindrá validesa
fins que lºAjuntament de Palma nºautoritzi la cancellació.

Palma, d de

(Nom de lºentitat i firma o firmes)

Diligenciadºinscripció al

registre dºavals de Pentitat
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en els termes i

les condicions que estableix la Llei de contractes del sector
públic i davant 1 Ajuntament

de Palma diposit com a ñanca definitiva la quantitat

d
€, en metal-lic (o mitjancant

títol de deute públic) pei

respondre de les obligacions derivades de la licitació per a ladjudicació

d

Aquesta ñanca tindrá validesa
fins que lºAjuntament de

Palma autoritzi cancel-lar—la.

Palma,
de

d/Tresoreria Municipal

El tresorer

lntervenció Municipal

Servei de Control i Fiscalització

Fiscalitzat i conforme
ded/Palma,

L” interventor

59



Áj?mtament && Palma
ÍÍ5TÍé “¿Vi 53 ÍUTTEF>

PAX/(¿RA?¿… TVE

.………,u…… …» M… ……W….

. ,
%

ANNEX V. AVAL DE GARANTIA DEFINITIVA ;
¿N…“TT MAT

%_

L”entitat ,

amb NIF i domicili per a notiñcacions i requeriments a

, c. , CP , i en
nom seu , amb poders suf1cients per a
aquest acte segons resulta de la verificació de la representació de la part inferior dºaquest
document,

AVALA

, amb NIF , atés l'art. 107 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, relatiu a garanties deñnitives, per
respondre de les obligacions derivades de la licitació d

davant lºAjuntament de Palma, por un
imp01t de: (en lletres)

€, (en
números) €.

Aquest aval sºatorga solidáriament respecte de lºobligat principal, amb renúncia
expressa al beneñci dºexcussió de béns i amb el compromís de pagament al primer
requeriment de la Tresoreria municipal. Si sºincompleix el requeriment de pagament
sºexecutará aquest aval seguint la vía administrativa de constrenyiment i tindrá validesa
fins que lºAjuntament de Palma n”autoritzi la cancel-lació.

Palma, d de

(Nom de lºentitat i firma o ñrmes)

Diligencia dºinscripció al
registre d'avals de lºentitat
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”pagaments, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord
amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclós el període
d'inhabilitació f1xat en la sentencia de qualificació del concurs.
No trobar—se al corrent en el compliment de les obligacions tributáries o de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que es
determinin per; 0 en el cas d'empreses de 50 o més treballadors, no complir el
requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors amb
discapacitat, d'acord amb l'article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre , pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social, en les condicions que es determinin
per; 0 en el cas d'empreses de més de 250 treballadors, no complir amb l'obligació
de comptar amb un pla d'igualtat d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei
Orgánica 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat de dones i homes.
En relació amb el compliment de les seves obligacions tributáries 0 amb la Seguretat
Social, es considerará que les empreses es troben al corrent en el mateix quan els
deutes estiguin ajornats, fraccionats o se n'hagi acordat la suspensió amb ocasió de
la impugnació d'aquests deutes. L'acreditació del compliment de la quota de reserva
de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de
comptar amb un pla d'igualtat a que es refereix el primer paragraf d'aquesta lletra es
fará mitjancant la presentació de la declaració responsable a que es refereix l'article
140. No obstant el que disposa el paragraf anterior, el Consell de Ministres,
mitjancant Reial Decret, podrá establir una forma alternativa d'acreditació que, en
tot cas, será bé mitjancant certificació de l'órgan administratiu corresponent, amb
vigencia mínima de sis mesos, o bé mitjancant certificació del corresponent Registre
de Licitadors, en els casos en que aquesta circumstáncia ñguri inscrita al mateix.

Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a que es refereix
l'article 140 o en facilitar qualssevol altres dades relatives a la seva capacitat i
solvencia, o haver incomplert, per causa que li sigui imputable, l'obligació de
comunicar la informació que preveuen l'article 82.4 i en l'article 343.1.

Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut de sanció
administrativa ferma, d'acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre , general
tributaria. La present causa de prohibició de contractar deixará d'aplicar—se quan
l'órgan de contractació, en aplicació del que disposa l'article 72.1, comproveu que
l'empresa ha complert les seves obligacions de pagament o celebrat un acord
vinculant amb vistes al pagament de les quantitats degudes, inclosos si s'escau els
interessos acumulats o les multes imposades.

Estar sotmesa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun
dels supósits de la Llei 3/2015, de 30 de marc, reguladora de l'exercici de l'alt cárrec
de l'Administració General de l'Estat o les respectives normes de les Comunitats
autónomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal
al Servei de les Administracions Públiques o tractar—se de qualsevol dels cárrecs
electius regulats en la Llei Orgánica 5/1985, de 19 de juny, del régim electoral
general , en els termes que estableix la mateixa. La prohibició inclou les persones
jurídiques en el capital participin, en els termes i quanties establertes a la legislació
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esmentada, el personal i els alts carrecs a que es refereix el paragraf anterior, així

com els cárrecs electes al servei d'aquestes. La prohibició s'estén igualment, en

ambdós casos, als cónjuges, persones vinculades amb análoga relació de

convivencia afectiva, ascendents
i descendents, així com a parents en segon grau per

consanguinitat o afmitat de les persones a que es refereixen els parágrafs anteriors,

quan es produeixi
conflicte d'interessos amb el titular de l'órgan de contractació

o els

titulars dels órgans en que s'hagués delegat la facultat per contractar o els que

exerceixin la substitució del primer.

h) Haver contractat persones respecte
de les quals s'hagi publicat en

el <<Butlletí Oficial

de l'Estat» l'incompliment a que
es refereix l'article l5.l de la

Llei 3/2015, de 30 de

marc, reguladora de
l'exercici de l'alt carrec de la Administració General

de l'Estat o

en les respectives normes de les comunitats autónomes, per haver passat
a prestar

serveis en empreses o societats privades directament relacionades amb les

competéncies del cárrec exercit
durant els dos anys segúents a la data

de cessament

en el mateix. La prohibició de contractar es manté durant el temps que romangui

dins de l'organització de l'empresa
la persona contractada amb

el límit máxim de dos

anys a comptar del cessament
com a alt carrec.

2. A més de les previstes a lºapartat anterior, són
circumstáncies que impedeixen als

empresaris contractar amb les
administracions públiques les segúents:

a) Haver retirat indegudament
la seva proposició o candidatura en un procediment

d'adjudicació, o haver impossibilitat
l'adjudicació del contracte al seu favor per no

complir el que estableix l'apartat 2 de l'article 150 dins el termini assenyalat
existint

frau, culpa o negligencia.

b) Haver deixat de formalitzar
el contracte, que ha estat adjudicat a favor seu, en

els

terminis que preveu l'article
153 per causa imputable a

l'adjudicatari.

c) Haver incomplert les clausules que són essencials en el contracte, incloent les

condicions especials d'execució establertes d'acord amb el que assenyala l'article

202, quan l'incompliment hagi estat definit en
els plecs o en el contracte com a

infracció greu, concorrent dol, culpa
o negligencia en l'empresari,

i sempre que hagi

donat lloc a la imposició de penalitats o la indemnització
de danys i perjudicis.

d) Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la

resolució ferma de qualsevol contracte celebrat
amb una entitat de les compreses

en

l'article 3 d'aquesta Llei.

3. Les prohibicions de contractar també afecten les empreses
de les que, per raó de les

persones que les regeixen
o d'altres circumstáncies, es pot

presumir que són continuació

o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres empreses en les quals

haguessin concorregut aquelles.

ALTRESÍ DECLAR SOTA JURAMENT
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Que lºempresa es troba al corrent del compl1ment de les obhgac1ons tr1butarres amb la
Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Palma de Mallorca, imposades per les disposicions
vigents, així com estar dºalta a l,impost d,activitats económiques

Que com a empresa mantenim una conducta fiscal responsable i no utilitzem paradisos
ñscals per a fer frau. Que no tenim la seu social ni formem part de una matriu industrial,
amb domicili a paradisos ñscals.

Que lºempresa sºadhereix i presta conformitat a les condicions especials dºexecució
establertes a la cláusulaM del quadre annex.

AIXÍ MATEIX EM COMPROMETO

Que si result titular de l'oferta económicament més avantatjosa dedicaré o adscriuré a
lºexecució del contracte els mitjans personals i/o materials sufrcients per a aixo.

Que si result titular de lºoferta económicamentmés avantatjosa aportará documentació que
acrediti la coberturade la responsabilitatcivil per lºimport que s'assenyala a l”apartat X del
quadre annex.

Palma, d de 20
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ANNEX VII. DECLARACIÓRESPONSABLE DEL LICITADOR, INDICANT SI

ES PYME, ADRESSA PER NOTIFICACIONS ELECTRÓNIQUES 1 SI

PERTANY A UN GRUP EMPRESARIAL.

amb DNI

, en nom propi o en representació de lºempresa
amb NIF i/domicili a ,

DECLAR QUE:

Que 1ºempresa licitadora te la condició de PYME : SÍ [] NO []

Que lºadressa per ales notiñcacions electróniques es
la segúent://Que lºempesa licitadora pertany a un grup empresarial : SÍ El NO []

Palma, d de 20

Signatura
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