DECRET NÚM.
Data d’inscripció
Origen

Secretaria/-im

ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE NATURALESA PRIVADA PER
REALITZACIÓ DE CONCERTS I PASSA CARRERS. (EXP. 12/2018)

A

LA

DECRET
Antecedents
- Acta de la Mesa de Contractació de data 4 d’abril de 2018, de valoració criteris d’adjudicació
i de proposta d’adjudicació del contracte de naturalesa privada per a la realització de concerts i
passa carrers, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb consulta a una única
empresa capacitada a ASSOCIACIÓ BANDA DE MUSICA DE MANACOR
- Resolució de batlia de 10 d’abril de 2018 requerint al licitador proposat adjudicatari la
constitució de la garantia definitiva i la documentació exigida com a requisits previs a
l’adjudicació assenyalats al PCA de conformitat amb els articles 146.1 i 151.2 del TRLCSP
- Acord de la Mesa de contractació de 25 de maig de 2018 d’acceptar la documentació
presentada pel proposat adjudicatari que li havia estat requerida per l’òrgan de contractació
prèvia a l’adjudicació.
RESOLC
1) Adjudicar al licitador Associació Banda de Musica de Manacor, amb C.I.F. G57454365, el
contracte privat de contingut artístic de servei de la banda de música, pel preu màxim anual de
38.179,50 euros, (entitat exempta d’IVA), en funció dels següents preus unitaris:
* cost per funció de passa carrer:
1.332,80 €, sense IVA
* cost per funció de concert:
2.788,61 €, sense IVA
per un periode de 2 anys a comptar des del dia de la formalització del contracte, podent-se
prorrogar per dues anualitats més sense que la durada del contracte incloses les pròrrogues
pugui excedir de 4 anys
2) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la als licitadors juntament amb
les actes de la Mesa de Contractació de valoració dels criteris d’adjudicació, documents que
contenen la informació necessària exigida per l’article 151.4 del TRLCSP, i que constitueixen
el fonament jurídic per a la motivació d’aquest acord.
3) Comunicar a l’adjudicatari que la notificació d’aquesta resolució es farà per correu
electrònic a la direcció que hagi designat en presentar les seves proposicions i, en el seu
defecte, per fax, i que els efectes de còmput dels terminis establerts en aquesta resolució
començaran a comptar a partir de la data que el licitador comuniqui a l’Ajuntament per correu
electrònic o per fax la recepció d’aquesta notificació, al número que s’indica al peu d’aquesta
resolució.
4) Requerir a l’adjudicatària perquè, en el termini no superior a 15 dies hàbils a comptar del
següent al del rebut d’aquest requeriment, formalitzi el corresponent contracte administratiu.
També dintre aquest termini de 15 dies haurà de presentar:

- còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil a què està obligat a subscriure de
conformitat amb l’establert a la clàusula 20 del PCA que regeix aquesta contractació i darrer
rebut de la prima.
5) Advertir a l’adjudicatària que quan, per causes imputables a ella, no es pugui formalitzar el
contracte dintre del termini indicat a l’apartat anterior, l’Ajuntament podrà acordar la
incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que en el seu cas
s’hagués constituït.
6) Prèviament a l’inici del contracte el contractista haurà de presentar:
- comunicació de qui serà l’interlocutor de l’empresa contractista que mantindrà contacte
directe amb el departament amb competències sobre aquesta contracta.
7) Comunicar a l’adjudicatària que no es podrà iniciar l’execució del contracte sense la seva
prèvia formalització.
Manacor, 25 de maig de 2018
La batlessa, per delegació de firma
(Decret 3093/2017)
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