
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE MENOR 

PER PUBLICAR EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT I/O PER SOL·LICITAR OFERTES

1 Núm. d’expedient 2022/12216B

2 Descripció Subministrament i instal·lació de la sonorització del
camp de futbol 11 del Poliesportiu Municipal de s’Arenal

3 Tipus de contracte ( ) Obra             ( ) Servei            (X) Subministrament

4 Valor estimat contracte Import (sense IVA): 3.607,50 €

5 Pressupost licitació Import màxim amb IVA inclòs: 4.365,08 €

6 Acreditació solvència 
tècnica

No

7 Prestacions Les característiques tècniques de la prestació que ens até 
són les següents:

Un moble de transport Rack 19"
• Amb suport superior per a equips de so i il·luminació.
• En fusta contraxapada revestida.
• Tapes amb protecció de foam i tancament hermètic, anses
de transport, peus de goma i cantoneres metàl·liques de 
protecció.
• Construcció robusta per a transport i protecció de l'equip 
muntat en el rack.

Un reproductor i mesclador USB/SD/FM:
• Mesclador amb entrada de mic i auxiliars.
• Gravador/reproductor USB/SD.
• Ràdio FM.
• Memòries USB/SD de 64 GB màxim.
• Formats de fitxers d'àudio suportats MP3, WMA, WAV.
• Control de greus, aguts i balanç.
• Comandament a distància del reproductor.

Etapa de potència de megafonia de 2 canals:
• Potència: 2 x 135 W RMS.
• Sortida de 100 V o 70 V per a instal·lacions de megafonia.
• Amplificador classe D d'alta eficiència i gran fiabilitat 
gràcies als circuits de protecció amb baix manteniment.
• Connectors euroblock, assegurances i de fàcil connexió.
• Gran qualitat de so i baix soroll.

Dos altaveus:
• Amb transformador de línia 100 V i baixa impedància 8 
Ohm.
• Woofer de gran potència i un motor amb difusor que 
ofereix un so ric en matisos, definit i sense distorsions.
• Construcció robusta i compacta.
• Reixeta d'alumini.
• Preparat per a ús en exteriors, protecció contra aigua i 
materials anticorrosió.

Un micròfon sense fil de mà UHF:



• Receptor true diversity amb micròfon sense fil de mà amb 
càpsula de condensador electret unidireccional.
• Funció acte scan.
• Transmissió del canal al micròfon per ANAR.
• Antenes desmuntables.
• Amb diversos receptors, màxim 4 - 5 micròfons al mateix 
temps. Per a més micròfons usar altres bandes de 
freqüència.

Dues proteccions per als altaveus:
• Amb caixa de metacrilat i reixa.

A més, s’ha de tenir en compte:
• S’ha d’incloure tot el muntatge del sistema i tot el cablejat 
per dur-lo a terme.
• El sistema es compon d’un flight case transportable amb 
tot el sistema a dins per ubicar a la zona de locutors.
• Dotar la zona d’una caixa de connexions tancada amb 
clau per als altaveus i la connexió elèctrica.
• El muntatge dels altaveus es farà sobre la zona dels 
vestidors.
• El sistema ha de reproduir l’àudio del micròfon sense fil de
mà.

8 Criteris de selecció de les 
ofertes

Criteri únic: preu

9 Documentació a presentar - Model d’oferta econòmica (annex) i pressupost
- Declaració responsable (model annex)
- Certificat d’alta IAE
- Documents acreditatius de la solvència tècnica (si escau)

10 Durada del contracte Un mes des del dia següent a la notificació de l’adjudicació

11 Termini i lloc de 
presentació d’ofertes

5 dies hàbils des de la publicació al Perfil del Contractant

Adreça electrònica: contractaciomenor@llucmajor.org

Indicar a l’assumpte: NÚM EXP 2022/12216B 

L’oferta s’ha d’enviar com a document adjunt i arxiu no 
editable (PDF) i amb contrasenya, que es facilitarà una 
vegada acabat el termini de presentació d’ofertes.

Per consultes relacionades amb aquesta oferta:
971.662.550 o contractaciomenor@llucmajor.org

RESPONSABLE DEL CONTRACTE


