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Andorra la Vella, 18 de juliol del 2019 
 

Ref.: CCA / 40201 SIEMENS DESIGO CC V4 I MIGRACIÓ 
 

DEMANDA DE PREUS 
 

NOVES TECNOLOGIES 
 

Demanda de preus per l’adquisició d’un programa SIEMENS DESIGO CC V4 

IMIGRACIÓ amb les següents característiques: 
 

Característiques tècniques: 

� paquet standard Desigo CC v4. 
� 900 punts de dades BACnet. 
� 800 punts de dades SCADA. 
� 56 connexions S7 addicionals. 
� 1 client Desigo CC addicional per Windows. 

Objecte de la demanda de preus: 

� subministrar i instal·lar programa Desigo CC v4, 
� migrar la configuració actual del Desigo Insight v6 (Centre de 

Congressos d'Andorra la Vella i Centre Esportiu Serradells - sistema PX) 
al Desigo CC v4. 

� integrar al Desigo CC v4 les instal·lacions tècniques de l’Avinguda 
Meritxell que actualment es reben a les pantalles Loytec per 
emmagatzemar les dades relatives i realitzar tendències. 

� oferir una formació per a tècnic de l'ús del Desigo CC v4. 
� lliurar la documentació corresponent als informes d'intervenció i fitxers 

de còpia de seguretat de tots els controladors. 

Criteris d'adjudicació: 

� preu: 70%. 
� termini d'execució: 20%. 
� certificació SIEMENS: 10%. 
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Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb el Sr. 

Arnau COSTA  al número de telèfon 730 050. 
 

Les condicions de presentació dels pressupostos són : 

1. Les demandes de preus sol·licitades pel Comú són amb caràcter nacional. 

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

dels supòsits de l’article 7 de la Llei de contractació pública. 

3. 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. 

4. Omplir i signar la declaració jurada adjunta. 

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

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

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

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

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

8. 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 26 de juliol abans de les 13 hores. 

Seran excloses les propostes presentades fora de te rmini i les que 

incompleixin qualsevol de les condicions indicades en aquest document. 

Atentament, 

CENTRAL DE COMPRES  



 
DECLARACIÓ JURADA 

 
Relativa a la facultat del licitador per contractar amb el Comú d’Andorra la 
Vella. 
 
 
El/la Sr/a.………………………………………………………………………, en la  
seva qualitat de representant de l’empresa……………………………….., 
licitadora d’aquesta consulta de preus, declara que ni ell ni la societat o 
negoci que representa es troba en cap dels supòsits següents: 
 
a) Haver estat condemnat mitjançant Sentència ferma per delictes contra la 
propietat o falsedat. 
 
b) Estar declarat en suspensió de pagaments o en fallida llevat que hagi 
estat rehabilitat, o insolvent en qualsevol procediment. 
 
c) Ser deutor a les administracions públiques, un cop transcorregut el període 
de pagament voluntari, sigui contractual o legal. 
 
d) Haver estat declarat responsable de la resolució ferma, durant els tres anys 
anteriors, de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració Pública. 
 
e) El licitador o el personal a càrrec del licitador o a càrrec de la societat que 
representa no forma part del servei de l’Administració pública andorrana, a 
títol de funcionari, agent de l’administració de caràcter indefinit, contractual o 
eventual. 
 
f) No gaudir de la capacitat per contractar i obligar-se conforme amb la 
legislació andorrana vigent. 
 
g) Haver estat qualificat com a “defectuós”, d’acord amb l’article 27 de la Llei de 
Contractació Pública, algun dels treballs contractats amb l’Administració els 
últims 3 anys. 
 
h) Haver estat condemnat per sentència ferma per algun dels delictes tipificats 
als Capítols primer i quart del Títol XXI de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, 
qualificada del Codi penal o concordants. 

 
I perquè consti, signo aquesta declaració jurada.  
 
 
Andorra la Vella, .......................................... del 
2019 
 
 
 
 
(Segell) (Signatura) 


