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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA FUNDACIÓ PER A L’ESCOLA SUPERIOR D’ART 

DRAMÀTIC DE LES ILLES BALEARS (ESADIB) PER A LA CONTRACTACIÓ, AMB PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ OBERT, DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC I AUDIOVISUAL  

  
1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ D’AQUESTS SERVEIS 
 

L’objecte del contracte és establir les bases i condicions que regiran la contractació de 
subministrament d’equipament informàtic i audiovisual per a la Fundació per a l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), actuació cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER). L’objectiu és adquirir l’equipament per blocs, definint per blocs els diferents lots: 
 

1.1. LOT-1 COMPONENTS INFORMATICS 
 
Pressupost màxim per a l’adquisició dels components del LOT-1: 19.945€ (IVA inclòs) 
 

• Ordinador Sistema Operatiu macOS Sierra. 

Pantalla Retina retro il·luminada per Led de 15,4 polzades, 2880x1800 píxels. Intel Core i7 de quatre 
nuclis a 2,8 GHz, Turbo Boost fins a 4 GHz, 16 GB de memòria RAM, 512 GB de emmagatzematge flash 
PCIe. Intel Iris Pro Graphics y AMD Radeon R9 M370X con 2 GB de memòria GDDR5 

o Adaptador de Mini DisplayPort a VGA 
o Adaptador de Mini DisplayPort a Ethernet 

o Funda de neoprè. 

 

• Targeta de so. 

24 Bit/96 kHz, 6 entrades y 6 sortides, 2 entrades XLR/jack Mic/Line combinades, 2 entrades de línia 
Jack, 4 sortides de línia Jack, 2 sortides thomann d’auriculars, S/PDIF I/O, Previs Focusrite, MIDI I/O, 
Scarlett-MixControl DSP Mixer/Router, Software-PFL. Inclou Scarlett-VST-/AU-Plug-in-Suite: 
Compressor, Reverb, Gate i EQ així com Ableton Live Lite. 
 

• Controladora DAW 

Per a dispositius mòbils i ordinador, Connexió via USB i Bluetooth/inalàmbric, 32, (8x4) botones 
retroiluminats 'Mute', Solo, Rec i Select, 8 knobs giratoris, 8 faders, Jogwheel, Botons thomann de 
transport retroiluminats, bus USB o 2 pilas AA, Inclou sinte per software KORG Legacy Collection M1 
Le i cable USB, Dimensiones: 278 x 160 x 33mm (ample x profund x alt), Pes: 459g, Requisits del 
sistema: Windows 8.1 o superior (32 o 64 bit), Mac OS X 10.10 Yosemite o superior i iOS 8 o superior, 
Bluetooth 4.0. 
 

• 2 Discs durs WD NAS Red 8TB SATA 3 

• 9 PC Ordinador Estació treball. Processador i7, 8GB Ram, 500 GB disc du, Windows10, Off16. 

• 9 Monitors 24’’ 

• 9 Teclats  

• 9 Ratolí  

• 3 PCs ordinadors portàtils Off16  
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Windows 10, i5-5200U, 8GB RAM, NVIDIA 920M 2GB, 15,6 polzades.  

• 2 Adaptadors Surface Mini DisplayPort a VGA 

• 2 Fundes amb Teclat per a Surface Pro 4 

• 3 Fundes de neoprè 

 
1.2. LOT-2 COMPONENTS AUDIOVISUALS 

Pressupost màxim per a l’adquisició dels components del LOT-2: 9.075€ (IVA inclòs) 
 

• Càmera Professional de vídeo 

4K DCI & UHD Video/ 8.8MP Stills, 1/2.3" MOS Sensor; 2 x Venus Processors, Leica Dicomar 20x 
Optical Zoom Lens, Switchable between NTSC and PAL, Individual Focus, Zoom & Iris Lens Rings, 
Power O.I.S, & Hybrid O.I.S., 0.45" EVF / 3.5" LCD Touch Screen 
Records MP4, MOV, AVCHD to SDXC Cards, Simultaneous/Relay/Background Recording, Wi-Fi / NFC 
Connectivity. 
 

o Tarjeta pro emmagatzematge sdxc uhs-ii 64gb 280-250Mb/s 
o Bateria de recanvi  
o micròfon pro de cañon específic per a la càmera 
o Llamparà led il·luminació especifica per a la càmera 
o Borsa de transport especifica per a la càmera 

o Trípode Pro específic per a la càmera 

 

• Cos Càmera de fotografia sense mirall de objectiu únic digital. 

Sensor Live MOS, 17,20 megapixels totals,16,05 megapixels efectius, 17,3 x 13 mm (relació de 

aspecte 4:3, 3:2, 16:9, 1:1). Modo de foto 4K.Grabació de Vídeo 4K. Gravació V-Log L.Visor òptic 

OLED de 2 359 000 Live View Finder. Muntura per a sistema de Micro Quatre Terços. Targeta 

de memòria SD, SDHC, SDXC. Filtre de color primari. Filtre de ones supersòniques. Formats de 

fotografia, RAW, JPEG. MPO. Formats de audio-vídeo, MOV, MP4, AVCHD. Freqüència del 

sistema 59,94 Hz, 50,00 Hz, 24,00 Hz. Espai de color, sRGB, AdobeRGB . Funció WIFI, NFC, 

Conexió de código QR. Tecnologia DFD. Sistema de detecció multipatró de 1728 zones. Flash 

TTL integrat. Monitor OLED amb control tàctil estàtic de aprox 1 036 000 punts. Control 

Creatiu per a foto i vídeo. Impressió directa compatible amb PictBridge. Interfaz USB, HDMI, 

sortida audio-vídeo, entrada remota, entrada externa de micròfon, sortida auriculars, micròfon, 

altaveu. Idioma OSD. 

Objectiu fotogràfic específic per a la càmera de fotos. 

Micro Quatre Terços.14-140mm  / F3.5-5.6 ASPH. / Power OIS. 58mm / 2,28”. Obertura 

mínima F22. Distancia enfoc 0.30m. 

o Targeta SD 32 GB  

o Bateria de recanvi  

o Filtre B+W 58mm  

o Borsa de transport especifica per a la càmera 

o Trípode Pro.  
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• Projector (1280 x 800), 3200 lúmens 

Resolució WXGA (1.280 x 800 píxels) nativa, Brillo de 3.200 lúmens i contrast de 10.000:1 , Peo de 2,5 
kg, Zoom manual 1,1x , Compatibilitat amb ports RJ-45 y MHL; compatibilitat amb 
contingut 3D mediant el sistema DPL-Link, Correcció trapezoïdal vertical i horitzontal (+/-30°) , Ajust 
de color de 6 eixos i funció de color de la pantalla que se adapta al entorn, Fins a 6.000 hores de 
duració de la llamparà , Altaveu integrat de 10 W , Funcionament silenciós a tan solo 29 Db. 
 

• 2 Micròfons de diadema 

960 freqüències ajustables. Rang de freqüència E-Band: 821 - 832MHz i 863 - 865MHz. Ample de 
banda commutable a 13MHz. 8 bancs ( amb 12 presets). Escanejo de freqüències per trobar 
freqüències disponibles. Rang de freqüència d’àudio: 60 - 16kHz. Connexions XLR i Jack. 
 
2. REQUISITS DE LES EMPRESES INTERESSADES EN L'ADJUDICACIÓ 

- Presentació de la informació expressada al punt 13.2 del plec de clàusules administratives 
particulars. 

- Presentació de la informació expressada al punt 14. del plec de clàusules administratives 
particulars. 

- Presentació d'un certificat de solvència econòmica. 

- Declaració jurada de l’empresa participant  on consti que  complimenta les obligacions que 
estableix la legislació laboral en relació amb els auxiliars de serveis i a més, que aquests disposaran 
per a la realització del servei d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. 

 
3. PRESSUPOST (IVA EXCLÒS)  

Per l’adquisició i instal·lació d’aquests equips, el pressupost màxim és de 23.984€ IVA exclòs.  
 
3.1. L’oferta que es presenti ha d’expressar el preu total per la totalitat del subministrament 
d’equipament de cada lot o d’un dels lots, en cas de presentar una oferta per nomes un del lots (IVA 
exclòs). 
 
3.2. El pressupost màxim s'entén com el límit al qual pot arribar el volum de facturació. En cap cas, 
s'entén com l'import a retribuir a l'adjudicatari per la contractació dels serveis.  
 

4. FACTURACIÓ I ABONAMENT 

L'empresa adjudicatària presentarà una factura on constaran l’equipament subministrat i els serveis 
realitzats. Aquesta factura serà abonada mitjançant transferència bancària per part de la Fundació, al 
compte corrent de l’empresa expressat a la factura. 
 

5. PRESENTACIÓ D'OFERTES 

Amb la presentació d’ofertes i pressuposts l’interessat accepta i es dóna per assabentat de les clàusules 
d’aquest Plec de prescripcions tècniques,  i del Plec de clàusules administratives particulars, per a la 
contractació de subministrament d’equipament informàtic i audiovisual. 

- A la proposició econòmica s'haurà d'especificar el preu de cadascun dels lots per separat. 
Es pot ofertar per un o per tots els lots. 

- Detall dels equips a utilitzar, incloent fabricant, model i detall de configuració (Lot 1 i 2). 
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- Les ofertes han d’anar adreçades a la gerència de la  Fundació per l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic  de les Illes Balears, carrer Morer, 6, (07001) de Palma. 

- Les ofertes i els pressuposts s'han de lliurar a la mateixa secretaria de la Fundació, a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquests plecs.  

- Les ofertes o proposicions constaran en un sol sobre, tancat i signat pel licitador o qui el 
representi. Al sobre es farà constar l’objecte del concurs, el títol indicatiu del seu contingut 
i la denominació del licitador amb el seu NIF/CIF, nom i llinatges de qui signi la proposició i 
el caràcter amb què ho fa.  

- Els documents hauran d’ésser originals o còpies autentificades per notari o autoritat 
administrativa competent, o en el seu cas còpies d’originals confrontades pels serveis 
administratius de l’òrgan de contractació (ESADIB). Les declaracions o compromisos que 
se presentin hauran d’estar signats per qui acrediti poder legal suficient. 

 

En les propostes s’ha d’adjuntar la documentació següent: 

- DNI de la persona que tingui poder suficient per obligar-se en nom de l’empresa en relació amb 
aquest contracte, mitjançant la seva firma. 

- NIF/CIF de l’empresari, segons sigui persona física o jurídica. 

- Quan no signi la proposició econòmica el titular registral de l’empresa, s’inclourà també l’escriptura 
d’apoderament degudament inscrita, en el seu cas, en el Registre Mercantil a favor de la persona que 
tingui poder suficient per a contractar amb l’òrgan de contractació corresponent en aquest contracte, 
confrontada per la secretaria de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) 

 - Alta i darrer rebut de l’IAE, quan l’empresa dugui a terme activitats subjectes a aquest impost, encara 
que l’empresa no tingui el domicili social a les Illes Balears; o certificació d’estar exempt del 
pagament d’aquest impost. 

- Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, Notari públic o organisme 
professional qualificat, de no estar incursa l’empresa en prohibició de contractar, conforme l’article 60 
de la TRLCSP, i en la qual també s’expressi la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de 
les obligacions tributàries per i amb l’Estat, amb l’Administració de la CAIB i amb la Seguretat Social, 
sense perjudici de què la justificació acreditativa de tal requisit s’exigeixi abans de l’adjudicació, als 
que vagin a resultar adjudicataris del contracte, a llur efecte se’ls concedirà un termini màxim de cinc 
dies hàbils. 

A la declaració responsable o en un altre document, també se farà constar que l’empresa no se troba 
inclosa en cap dels supòsits als que se refereix la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats 
dels membres del Govern i d’alts càrrecs de la CAIB.  

 - Qualsevol altra documentació expressada als punts 13 i 14 del Plec de clàusules administratives 
particulars per a la contractació d’aquests serveis 

- Quan el licitador estigui inscrit en el Registre de Contractistes de la CAIB, l’aportació de la certificació 
a la que se refereix l’article 30.2 , del Decret 20/1997, de 7 de febrer, acompanyada d’una declaració 
responsable per la qual s’acrediti la validesa i vigència de les dades del Registre esmentat, l’eximirà de 
presentar la documentació que ja se trobi en el Registre. En tal cas, l’òrgan de contractació, haurà 
d’admetre la referida documentació.  

No obstant, podrà sol·licitar del Registre còpia de qualsevol dels documents dipositats per qui resulti 
adjudicatari. 

- Presentació del certificat de solvència econòmica. 
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