Central de compres i magatzem
Andorra la Vella, 16 de setembre del 2020
Ref.: CRP/50107 LLOGUER SANITARI

DEMANDA DE PREUS
MEDI AMBIENT
LLOGUER SANITARI - AVINGUDA D’ENCLAR
Demanda de preus pel lloguer d’un sanitari per una durada de
un any. Aquest s’haurà d’ubicar al circuït de bicicletes de
l’Avinguda d’Enclar (costat del camp d’exàmens de conducció
de Govern).
L'adjudicació ha d'incloure:
 El subministrament de la cabina WC.
 El lloguer.
 El manteniment del Wc durant els mesos contractats.
 La instal·lació.
 S’ha d’incloure el condicionament del terreny.
 Detallar el preu de lloguer i del manteniment mensual.
 Període d’un any, renovable anualment fins un màxim total de sis anys.
 Les instal·lacions o mesures per tal de prevenir contagis de la malaltia
COVID-19.
La instal·lació ha de presentar les característiques següents:
El sistema de sanitari ha de ser sense aigua corrent ni embrancament a la
xarxa, és a dir en dipòsit.
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Aquest ha d’incloure una cuba en polietilè rotomoldejada amb tractament antiUV, sense peces internes en moviment, d'estructura robusta i de senzill
manteniment, extractor eoli resistent testat per vents de fins a 205 km/h, de
turbina de plàstic, anell de suport en policarbonat, arbre d'alumini.
La instal·lació ha de seguir la reglamentació tècnica relativa a l'accessibilitat per
persones disminuïdes i la cabina del WC ha de presentar les mesures i
accessoris per persones amb mobilitat reduïda.
La instal·lació de la cabina al terreny així com els treballs d'adequació han
d'anar a càrrec del proveïdor i també la posada en funcionament de la cabina i
del sistema de col·locació del dipòsit sec al terreny.
Cal especificar els treballs i la durada dels mateixos.
Sistema de funcionament i manteniment:
El sistema de funcionament i manteniment ha de basar-se en la separació a
l'aparell entre el líquid i el sòlid, de tal manera que la matèria sòlida sigui
retinguda en sacs filtrants i cubetes, mentre que la part líquida vagi a la part
inferior de la cubeta.
L'energia solar i eòlica han de crear un corrent d'aire continuo que afavoreixi
l'assecament i l'evaporació de l'orina.
La inspecció i el control visual dels nivells s'han de poder realitzar per l'obertura
de manteniment situat a la part posterior de la instal·lació i d'accés fàcil.
La presència de residus llençats pels usuaris, (llaunes, paper, etc) no han
d'afectar al funcionament dels WC.
Els treballs de manteniment han d'anar a càrrec de l'empresa, segons l'ús i la
freqüència que es consideri per garantir el correcte funcionament.
Segons el nombre d’usuaris caldrà detallar les actuacions previstes per aquesta
finalitat.
Característiques de la cuba en polietilè :
Anti-vandàlica, de forma acampanada, optimitzada per una màxima higiene,
anti-trencaments, lliurada amb una solapa anti-contacte d’alta qualitat, de fàcil
neteja i manteniment.
Característiques de la cabina:
La cabina ha de presentar un disseny concebut pel muntatge amb el mínim
d'eines necessàries, assumible per un equip de dues persones i en unes hores.
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Ha de presentar una forma que permeti una adaptació optima a les restriccions
del lloc a ubicar.
La base ha de ser de material galvanitzat, garantint la durabilitat i una elevada
resistència a l'oxidació, i la cargoleria en inox.
Les parets han de ser en contraplacat de bedoll d'alta densitat, recobert d'un
revestiment fenòlic, i les juntes de les peces de fusta han de ser tractades amb
pintura acrílica per evitar humitats.
El material ha de presentar estabilitat i bona resistència a les condicions
exteriors.
La coberta de la instal·lació ha de ser de pi tractat, que garanteixi durabilitat,
estabilitat dimensional i aïllament millorat.
El carener ha de ser d'alumini, amb tractament per una protecció durable per
evitar la corrosió.
El disseny interior ha d'estar fet amb material inoxidable, i concebut per facilitar
la neteja i el manteniment de la instal·lació, aquest ha d'incloure com mínim:
 Un dispensador de paper.
 Un distribuïdor de gel hidroalcohòlic.
 Una barra d'elevació, conforme la reglamentació vigent.
 Ha d'estar equipada amb senyalització exterior pública segons lavabos
públics (amb els logos/pictogrames d'home/dona/minusvàlids).
Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb la
Sra. Esther CERVÓS al número de telèfon 730 045.
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.
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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.

S’ha d’especificar el termini de subministrament i instal·lació.

5.

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).

6.

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 30 de
setembre 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
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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 2020

(Segell)

(Signatura)

