
 
 Central de compres i magatzem 
 
Andorra la Vella, 6 de febrer del 2019 

 

Ref.: CCA / 30101 CALÇAT DE SEGURETAT AGENTS DE CIRCULACIÓ 

 

DEMANDA DE PREUS  

DEPARTAMENT DE RISCOS LABORALS 
 
Demanda de pressupost per la compra de calçat de seguretat per als Agents 

de Circulació del Comú d’Andorra la Vella. 

 

Característiques: 

� 3 Parells de sabates de gala negre unisex entretemps. 
 

� 6 Parells de sabates operatives i d’oficina negres unisex. 
 

� 5 Parells de botes tàctiques d’estiu negres unisex. 
 

� 8 Parells de botes tàctiques d’estiu, mitja canya negres unisex. 
 

� 11 Parells de botes tàctiques d’hivern negres unisex. 
 
Normativa  
 

� EN 345-1 calçat de seguretat S-2  
 
Adjuntar fitxa tècnica. (sense aquesta no es tindrà en compte la proposta). 
Presentar mostres de cada un dels models oferts. 
 
Per obtenir més informació sobre els models actuals poseu-vos en contacte 
amb el Departament de Circulació al telèfon 730 011 amb el Sr. Xavi PEREZ. 
 
Haureu de lliurar les mostres al departament de riscos laborals situat al C. Prat 
de la Creu, 54 - 62, Noves Dependències Comunals 1er pis (RH). 
 
Criteris de valoració  
 
Proposta econòmica un 50% 
Termini de lliurament un 50%. 
 



 
 Central de compres i magatzem 
 
Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb els 

tècnics de PRL al número de telèfon 730 030 (ext. 2120) 
 

Les condicions de presentació dels pressupostos són : 

1. Adjuntar còpia de la targeta de REGISTRE DE COMERÇ I INDÚSTRIA 
actualitzada. 

Si l’empresa està en tràmits s’haurà de lliurar una còpia del certificat d’inici 
d’activitat acompanyat d’una còpia de la sol·licitud d’obertura i una còpia 
del certificat de reserva de nom comercial. 

Es verificarà si l’activitat sol·licitada està registrada. 

2. En el preu s’han de detallar tots els impostos aplicables. En cas de no 

especificar-los, s’entendrà que no estan inclosos. 

3. S’ha d’especificar el termini de validesa de l’oferta presentada. 

4. Les empreses adjudicatàries han de complir amb la normativa en matèria 

de Prevenció de Riscos Laborals de Seguretat i Salut en el Treball (Llei 

34/2008 del 18 de desembre del 2008). 

5. Les demandes de preus sol·licitades pel Comú seran amb caràcter 

nacional. 

 

Les ofertes hauran de ser presentades imperativament a la Central de 

Compres , despatx situat a la tercera planta de Casa Comuna, en mà, i/o per 

correu electrònic a l’adreça compres@comuandorra.ad. La data de termini de 

presentació és el dia 18 de febrer abans de les 13 hores. 

El Comú desestimarà les ofertes què:  

• Siguin lliurades a un altre departament diferent de  la Central de 

Compres. 

• Siguin lliurades fora del termini estipulat per problemes informàtics o de 

comunicacions, o no presentin les degudes condicions. 

Atentament, 

LA CENTRAL DE COMPRES  


