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Andorra la Vella, 20 de juny del 2018 

 

Ref.: CCA / 50105 JARDINERES I SUPORTS METÀL·LICS 

 

DEMANDA DE PREUS 

MEDI AMBIENT-JARDINERES PASSEIG DEL RIU 
 

El material ha de ser similar al col·locat al pont del Prat de la Creu. 
 
Subministrament i col·locació de suports metàl·lics  i 
jardineres. 
 

A - Suports metàl·lics. 

B - Jardineres 

Característiques: 

• Forma de U (similars a les existents al pont del Prat de la Creu). 
• Xapa metàl·lica de 4mm, doble reforç. 
• Incloure pintura apta per exterior (color similar al de la barana existent). 
• Mides:  Amplada 25 cm. 

Alçada 40 cm. 
Llargada 120 cm.(peces de llargada d'1 m o 1.20 m màxim). 

• Distribuïts en continuo. 
• Perforacions per tal de facilitar el drenatge a la part inferior. 
• Ha de poder resistir el pes de la terra i la planta. 
• Ha de disposar de sistemes “d'anclatge” a la barana existent del passeig 

i al voladís de la solera. Especificar quin i adjuntar informació. 
• L’espai disponible per a col·locar la jardinera en el voladís de la solera 

és de 20 cm aproximadament (veure imatges adjuntes). 
 

Donar preu del metre lineal. 

Donar preu per la totalitat dels trams a instal·lar  segons plànols adjunts. 

Especificar el termini d’execució per trams. 
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Lot 1: De la Dama de gel al pont de Paris. 
Ambdues voravies. 
Dreta, segons sentit aigües avall, 172 metres. 
Esquerra, segons sentit aigües avall, 192 metres. 
 
Lot 2: Del pont de Paris al pont de la Rotonda. 
Ambdues voravies. 
Dreta, segons sentit aigües avall, 87 metres. 
Esquerra segons sentit aigües avall, 88 metres. 
 
Lot 3: Del pont de la Rotonda al pont de Prat de la  Creu. 
Ambdues voravies 
Dreta, segons sentit aigües avall,105 metres. 
Esquerra segons sentit aigües avall,130 metres. 
 
Lot 4 : Del pont del Prat de la Creu al pont de l’e structura accés Parc 

Central. 
Ambdues voravies 
Dreta, segons sentit aigües avall, 230 metres. 
Esquerra segons sentit aigües avall, 237 metres. 
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Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb la Sr. 

Marc ROYO  al número de telèfon 323027 de 8 a 14,30 h. 
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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, per fax al 

número 00 376 868208 i/o per correu electrònic a l’adreça 

compres@comuandorra.ad. La data de termini de presentació és el dia 28 de 

juny 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  

 


