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Andorra la Vella, 24 de novembre del 2022 

 

Ref.: NMX / 30101 CURS D’ANGLÈS BASIC 
 

DEMANDA DE PREUS 

CURS D’ANGLÈS NIVELL BÀSIC PER A 
TREBALLADORS DEL COMÚ D’ANDORRA LA 

VELLA 
 

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Demanda de preus per la contractació d’una formació de classes d’anglès per a 

treballadors del Comú d’Andorra la Vella. 

 

 Nivell del curs: Bàsic. 

 Donar preu unitari per participant al curs (classes en grup no individuals). 

 Les proves de nivell per a cada participant, seran incloses al preu ofert. 

 La previsió de participants a la formació és de 20 treballadors 

aproximadament. 

  Pac de 30 hores amb una previsió inicial d’1 hora setmanal, a determinar 

per la disponibilitat horària de la persona treballadora. 

 Les classes seran presencials. 

 Disponibilitat horària: 

Detallar els horaris que ofereix el centre de formació, així com la facilitat 

per acollir les persones interessades d’acord amb la disponibilitat del 

servei. 

 El centre formatiu ha d’estar ubicat a la parròquia d’Andorra la Vella. 

 
Criteris de valoració: 

 Preu: 100% 
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Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb la Sra. 
Joana BONILLO al telèfon 730 030. 
 
Les condicions de presentació dels pressupostos són: 

1. Les demandes de preus solꞏlicitades pel Comú són amb caràcter nacional. 

2. Adjuntar còpia de la targeta de REGISTRE DE COMERÇ I INDÚSTRIA 

actualitzada i/o equivalent. 

3. No poden concórrer les persones físiques o jurídiques que es trobin en algun 

dels supòsits de l’article 13 de la Llei de contractació pública. En aquest sentit, 

cal aportar la declaració responsable signada pel licitador o representant 

autoritzat del licitador, relativa a les condicions i als criteris de contractació 

inclosos en la demanda, així com a l’absència de causes d’exclusió, d’acord 

amb els termes dels articles 13 i 34 de la Llei de contractació pública, segons 

el model que s’adjunta. 

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

especificar-los, s’entendrà que SI estan inclosos. 

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

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

Prevenció de Riscos Laborals, de Seguretat i Salut en el Treball.  

7. Les ofertes lliurades i/o rebudes per problemes informàtics o de 

comunicacions fora del termini estipulat seran desestimades. 

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 2 de desembre abans de les 13 hores. 

 

Atentament, 

CENTRAL DE COMPRES 



DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
Relativa a la facultat del licitador per contractar amb el Comú d’Andorra la Vella 
 
En cas que el licitador sigui una persona jurídica: 
...................................................................................................................., major d’edat, 
de nacionalitat...................... amb número de passaport o DNI ................., en qualitat de 
representant de la societat ..................………………………………., amb NRT / NIF núm. 
........................................................, licitadora a la contractació 
..........................................................................................................................................,  
 
DECLARO sota la meva responsabilitat que: 
 
a) La societat està vàlidament constituïda i, d’acord amb el seu objecte social, compta 
amb l’habilitació empresarial per a l’exercici legal de l’activitat objecte de contracte; 
 
b) Exerceixo la deguda representació per presentar la proposició a aquesta licitació; 
 
c) La societat compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional exigides, si és el cas, pel plec de bases; 
 
d) La societat no està sotmesa a cap prohibició de contractar i, concretament, no es 
troba en cap dels supòsits previstos en l’article 13 “Prohibicions de contractar”, de la Llei 
de contractació pública, de 12 de maig del 2022; 
 
e) Les circumstàncies relatives a la solvència, la capacitat i l’absència de prohibicions 
de contractar, es donen en la data de presentació de l’oferta i seguiran vigents quan es 
perfeccioni el contracte; 
 
f) La societat no ha estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències 
condemnatòries fermes per conductes discriminatòries per raó de sexe en els tres anys 
anteriors a la data de presentació d’aquesta proposició; 
 
g) Per a tots els dubtes, qüestions i incidències a què doni lloc la interpretació, aplicació 
i execució del contracte, la societat se sotmet expressament a la legislació del Principat 
d’Andorra i a la jurisdicció dels tribunals andorrans; 
 
h) L’adreça de correu electrònic designada per rebre les notificacions relatives a la 
licitació de referència és la següent................................................................... 
 
I perquè consti, signo aquesta declaració sota la meva responsabilitat. 
 
Andorra la Vella, .......................................... del 2022 
 
Segell i signatura 
  



DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
Relativa a la facultat del licitador per contractar amb el Comú d’Andorra la Vella 
 
En cas que el licitador sigui una persona física: 
...................................................................................................................., major d’edat, 
de nacionalitat...................... amb número de passaport o DNI ................., titular del 
negoci ..................................................................................………………………………., 
amb NRT / NIF..............................................................., licitador a la contractació 
..........................................................................................................................................,  
 
DECLARO sota la meva responsabilitat que: 
 
a) Disposo de plena capacitat jurídica i d’obrar, i compto amb l’habilitació empresarial o 
professional per a l’exercici legal de l’activitat objecte del contracte; 
 
b) Compleixo els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional 
exigides, si és el cas, pel plec de bases; 
 
c) No incorro en cap prohibició de contractar i, concretament, no em trobo en cap dels 
supòsits previstos en l’article 13 “Prohibicions de contractar”, de la Llei de contractació 
pública, del 12 de maig del 2022; 
 
d) Les circumstàncies relatives a la solvència, la capacitat i l’absència de prohibicions 
de contractar, es donen en la data de presentació de l’oferta i seguiran vigents quan es 
perfeccioni el contracte; 
 
e) No he estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències 
condemnatòries fermes per conductes discriminatòries per raó de sexe en els tres anys 
anteriors a la data de presentació d’aquesta proposició; 
 
f) Per a tots els dubtes, qüestions i incidències a què doni lloc la interpretació, aplicació 
i execució del contracte, em sotmeto expressament a la legislació del Principat d’Andorra 
i a la jurisdicció dels tribunals andorrans; 
 
g) L’adreça de correu electrònic designada per rebre les notificacions relatives a la 
licitació de referència és la següent................................................................... 
 
 
I perquè consti, signo aquesta declaració sota la meva responsabilitat. 
 
 
Andorra la Vella,.....de ........................... del 2022 
 
 
 
 
Segell i signatura 
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