Àrea d’Afers Interns i Institucionals

NOTA IMPORTANT: Aquesta oferta s’haurà de presentar:
o

En SOBRE TANCAT a l’exterior sobre cal posar



o
o
o

les vostres dades
i la següent frase: “Oferta per a la contractació de l’espectacle musical
de la nit de les Festes Majors de Deltebre 2016”

Lloc: Espai d’Atenció a la Ciutadania (EAC) de l’Ajuntament de Deltebre Plaça
Vint de Maig, 1 - 43580 Deltebre
Horari: 8.30h a 14.00h de dilluns a divendres
Data límit: 29 de març de 2016

Oferta per a la contractació de l’espectacle musical de la nit de les Festes Majors de
Deltebre 2016
1.- DADES DE LA PERSONA/EMPRESA
Nom i cognoms / Raó Social
Adreça
Província

Telèfon mòbil

DNI / NIF
Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms

DNI / NIF /NIE/
Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

1
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que
les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de
la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per
correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades
personals.

Àrea d’Afers Interns i Institucionals

3.- OFERTA DE LOTS I ECONÒMICA
(per als lots 1, 2, 3, 5 i 7 fins a 20 punts)-(per als lots 4 i 6 fins a 30 punts)
Cal posar obligatòriament el nom de l’orquestra als lots 1, 2, 3, 5, 7
MARQUEU

LOT

LOT 1: Nit del dissabte 6 al
diumenge 7 d’agost

PREU MÀXIM

amb una creu els
lots que oferteu
(MÀXIM
DOS
LOTS)

PREU OFERTAT
Poseu el preu ofertat
amb IVA inclòs

Lot 1: 6.750 IVA
inclòs

Nom de l’orquestra/es:







5 hores d’actuació musical, de 00h a 05h, amb un descans de 20 minuts acordat per la
regidoria de Festes Majors de Deltebre
Instal·lació i recollida de tots els elements necessaris per a l’actuació (megafonia,
instruments, taules de so, il·luminació, amplificadors...etc)
Adaptació del Setlist de l’orquestra depenent l’ambient i l’horari d’actuació.
00.00h a 02.30h – Cançons per a ballar
02.30h a 05h - Cançons actuals
Cal esmentar que els equips i el tècnic de so corresponent haurà de sonoritzar
l’espectacle de presentació de les pubilles i reines de la Festa Major i la lectura del
Pregó. Un espectacle que començarà al voltant de les 23.15 hores
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que
les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de
la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per
correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades
personals.
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LOT 2: Nit del dissabte 13 al
diumenge 14 d’agost

Lot 2: 6.000
IVA inclòs

Nom de l’orquestra/es:







4.30 hores d’actuació musical, de 00h a 04.30h, amb un descans de 10 minuts acordat
per la regidoria de les Festes Majors de Deltebre
Instal·lació de tots els elements necessaris per a l’actuació (megafonia, instruments,
taules de so, il·luminació...etc)
Adaptació del Setlist de l’orquestra depenent l’ambient i l’horari d’actuació.
00.00h a 03.00h – Cançons per a ballar
03.00h a 04.30h - Cançons actuals
Coordinació de l’espectacle de les Festes Majors juntament amb el personal designat de
l’Ajuntament de Deltebre

LOT 3: Nit del diumenge 14 al
dilluns 15 d’agost

Lot 3: 3.300
IVA inclòs

Nom de l’orquestra/es:





4 hores d’actuació musical, de 00.30h a 04.30h, a les Festes Majors de Deltebre (atès
que en aquest cas abans hi haurà un espectacle teatral, l’hora d’inici de l’actuació pot
variar en un interval d’una hora)
Instal·lació de tots els elements necessaris per a l’actuació (megafonia, instruments,
taules de so, il·luminació...etc)
Adaptació del Setlist de l’orquestra depenent l’ambient i l’horari d’actuació.
Coordinació de l’espectacle de les Festes Majors juntament amb el personal designat de
l’Ajuntament de Deltebre
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que
les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de
la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per
correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades
personals.
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LOT 4: Nit del dimecres 17 al
dijous 18 d’agost






Lot 4: 3.000
IVA inclòs

5.30 hores de festa musical dels anys 80 i 90, de 00.30h a 06.00h, a les Festes Majors
de Deltebre (atès que en aquest cas abans hi haurà un espectacle, l’hora d’inici de
l’actuació pot variar en un interval de mitja hora)
A la mitja part hi haurà l’acte d’elecció del Mister Dones Deltebre 2016 (durada
aproximada de 20 minuts)
Instal·lació de tots els elements necessaris per a l’actuació (megafonia, instruments,
taules de so, il·luminació...)
Coordinació de l’espectacle de les Festes Majors juntament amb el personal designat de
l’Ajuntament de Deltebre

LOT 5: Nit del dijous 18 al
divendres 19 d’agost

Lot 5: 5.500
IVA inclòs

Nom de l’orquestra/es:







4.30 hores d’actuació musical, de 00.00h a 04.30h, amb un descans de 10 minuts
acordat per la coordinació de les Festes Majors de Deltebre
Instal·lació de tots els elements necessaris per a l’actuació (megafonia, instruments,
taules de so, il·luminació...etc)
Adaptació del Setlist de l’orquestra depenent l’ambient i l’horari d’actuació.
00.00h a 03.00h – Cançons per a ballar
03.00h a 04.30h - Cançons actuals
Coordinació de l’espectacle de les Festes Majors juntament amb el personal designat de
l’Ajuntament de Deltebre
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que
les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de
la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per
correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades
personals.
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LOT 6: Nit del divendres 19 al
dissabte 20 d’agost

Lot 6: 3.000 IVA
inclòs

Nom del/s DJ’s:





7 hores de festa amb DJ’s, de 00.00h a 07h, a les Festes Majors de Deltebre (la
comissió de festes, juntament amb els quintos i quintes, decidiran l’estil de la música de
la nit)
Instal·lació de tots els elements necessaris per a l’actuació (megafonia, instruments,
taules de so, il·luminació...etc)
Coordinació de l’espectacle de les Festes Majors juntament amb el personal designat de
l’Ajuntament de Deltebre

LOT 7: Nit del dissabte 20 al
diumenge 21 d’agost

Lot 7: 7.000
IVA inclòs

Nom de l’orquestra/es:







6.30 hores d’actuació musical, de 00h a 06.30h, a les Festes Majors de Deltebre amb un
descans de 20 minuts acordat per la coordinació de les Festes Majors de Deltebre
Instal·lació de tots els elements necessaris per a l’actuació (megafonia, instruments,
taules de so, il·luminació, amplificadors...etc.)
Adaptació del Setlist de l’orquestra depenent l’ambient i horari d’actuació.
00h a 03h – Cançons clàssiques per a ballar
03h a 06.30h - Cançons actuals
Coordinació de l’espectacle de les Festes Majors juntament amb el personal designat de
l’Ajuntament de Deltebre.
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que
les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de
la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per
correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades
personals.

Àrea d’Afers Interns i Institucionals

4.- OFERTA AVALUABLE PER MIG DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR PER
ALS LOTS 1, 2, 3, 5 i 7
Criteris que depenen d’un judici de valor
Criteri que es valorarà (puntuació màxima 80 punts)
Cal posar obligatòriament el nom de l’orquestra. Qualitat de l’espectacle musical a partir
d’una descripció detallada dels serveis que ofereixen, un llistat amb les actuacions de l’any
2015 i cartes de recomanació (màxim 40 punts)

Complements d’escenari de valor afegit (focs, confeti, focus d’il·luminació, pirotècnia...)
(màxim 15)

DJ musical una vegada finalitzat l’acte (màxim 10 punts)
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que
les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de
la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per
correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades
personals.
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Decoració específica per al recinte de ball (màxim 10 punts)

Elements de participació amb el públic assistent (màxim 5 punts)

5.- OFERTA AVALUABLE PER MIG DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALORS PER
ALS LOTS 4 i 6
Criteri que es ponderarà (puntuació màxima 70 punts)
Obligatòriament per al Lot 6 cal posar el nom del/s DJ’s:
Qualitat de l’espectacle musical a partir d’una descripció detallada dels serveis que
ofereixen (màxim 25 punts)
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que
les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de
la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per
correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades
personals.
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Complements d’escenari de valor afegit (focs, confeti, focus d’il·luminació, pirotècnia,
pantalles LED...) (màxim 35 punts)

Decoració específica per al recinte de ball (màxim 10 punts)
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que
les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de
la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per
correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades
personals.
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6.- LA SOL·LICITUD HAURÀ D’ANAR ACOMPANYADA DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:


Declaració censal o altra documentació que acrediti estar donant d’alta per exercir
l’activitat o professió.



Per al cas d’empresari individual persona física:
o



Fotocòpia del DNI.

Per al cas de persona jurídica:
o

Còpia de l’escriptura de constitució i posteriors modificacions, si s’escau,
degudament inscrites al Registre Mercantil

o

Fotocòpia del NIF

o

Fotocòpia del DNI del representant

7.-DECLARACIÓ RESPONSABLE:
MARQUEU AMB UNA CREU LA DECLARACIÓ RESPONSABLE I, DESPRÉS DE
LLEGIR ATENTAMENT, SIGNEU
Declaro responsablement que com a empresari (persona física) o l’empresa que
represento no es troba incursa en cap de les prohibicions per contractar previstes a
l’article 60 del TRLCSP.
Declaro responsablement que com a empresari o l’empresa que represento es troba al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, sense
perjudici de l'obligació d'acreditar aquesta situació als casos d'adjudicació efectiva dels
contractes administratius.
Autoritzo a l’Ajuntament de Deltebre a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració
Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, les dades relatives al
compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes exclusius de
comprovació dels requisits establerts per tal de contractar amb l’administració.

Deltebre,

de

de 2016

Signatura
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que
les vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de Deltebre per a la gestió específica de
la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Deltebre i podreu dirigir-vos personalment o per
correu convencional, per exercir el vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades
personals.

