Central de compres i magatzem
Andorra la Vella, 18 d’octubre del 2019
Ref.: JPG / 50107 VIGILÀNCIA PARC INFANTIL CIUTAT DE VALLS

DEMANDA DE PREUS
SERVEI DE VIGILÀNCIA
PARC INFANTIL CIUTAT DE VALLS

MEDI AMBIENT
Demanda de preus per la contractació d’un servei de vigilància presencial al
Parc Infantil de Ciutat de Valls d’Andorra la Vella segons condicions següents:
 Rondes de vigilància presencial en intervals de cada 3 hores, iniciantse a partir de les 21h00, a les 00h00, a les 03h00 i a les 06h00 del
dia següent.
 Tots els dies de la setmana i festius inclosos.
 Indicar preu / dia laboral i preu dia / festiu.
A continuació trobareu un esborrany tipus del possible contracte.
Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb la
Sra. Meritxell SALDES al número de telèfon 730 033.
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.
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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 adjudictàries 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 25 d’octubre abans de les 13 hores.
Seran excloses les propostes presentades fora de termini i les que
incompleixin qualsevol de les condicions indicades en aquest document.
Atentament,

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
2019

(Segell)

(Signatura)

CONTRACTE DE SERVEIS DE SEGURETAT

A Andorra la Vella, de de l’any 2019
REUNITS
D’una part, la Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol major del Comú d’Andorra la
Vella,, actuant en nom i representació d’aquest Comú, segons l’establert a
l’article 10 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels Comuns de 17 de
novembre del 2011, amb domicili, a efectes de notificacions, a la plaça Príncep
Benlloch, núm. 1 d’Andorra la
l Vella i NRT D-054167, d’ara en endavant també
el Comú.
I d’altra part, XXXXX, de nacionalitat XXXX, amb passaport
aport número
núm
XXXX,
actuant en nom i representació de la societat XXX, amb domicili a XXX, i XXX
d’ara en endavant també l’Empresa.
MANIFESTEN:
I. Que XX és una empresa dedicada a la prestació de serveis de seguretat,
trobant-se inscrita i degudament registrada davant el M.I. Govern d’Andorra.
II. Que el Comú d’Andorra la Vella està interessat en contractar els serveis de
XXX, encàrrec que l’empresa
mpresa i el client
lient acorden desenvolupar a tenor dels
següents:
PACTES
PRIMER

OBJECTE

L’objecte del present contracte és la prestació,
prestació per part de l’Empresa
Empresa, del servei
de vigilància, situat all parc infantil de Ciutat de Valls.
SEGON

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

vigilància, d’acord amb els termes i
L’Empresa prestarà el servei presencial de vigilància,
condicions següents:
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-

Rondes de vigilància presencial en intervals de cada 3 hores,
iniciant-se
se a partir de les 21h00, a les 00h00, a les 03h00 i a les
06h00 del dia següent.
següen
Tots els dies de la setmana i festius inclosos.

TERCER

PREU DEL SERVEI

El preu del servei objecte
e del present contracte és de:
de
- XXXX€ per dia laborable (impostos indirectes inclosos).
- XXXX€ per dia festiu (impostos indirectes inclosos).
QUART

FORMA DE PAGAMENT

1. El pagament del servei s’efectuarà prèvia presentació de la corresponent
factura al Servei de Compres, en un termini de 60 dies, a partir de la data de la
presentació de la mateixa.
2. La factura haurà d’anar dirigida a l’adreça següent:
SERVEI DE COMPRES
COMÚ D’ANDORRA LA VELLA
Plaça Príncep Benlloch, 1
AD500 ANDORRA LA VELLA
El pagament s’efectuarà en euros mitjançant transferència a l’entitat bancària
que determinarà l’EMPRESA.
EMPRESA.
CINQUÈ

DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte s’estableix des de la data de la seva signatura fins al X
de XXXX del XXX, a les XXXX h. (1 any) i prorrogable en termini establert
segons llei de contractació pública
SISÈ

RESPONSABILITATS DE L’EMPRESA

L’Empresa
mpresa es fa responsable de qualsevol desperfecte, pèrdua o deteriorament
en els béns, objectes i instal·lacions del Comú, produïts durant la permanència
dels seus treballadors en les dependències d’aquest, per causa del seu treball
o manipulació.
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SETÈ

CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
SUB

1. L’Empresa haurà d’assegurar el servei per ella mateixa i amb els seus propis
mitjans humans i tècnics, no podent cedir a tercers, totalment ni parcial, les
obligacions assumides en aquest contracte, ni subcontractar una o vàries parts
dels treballs a realitzar, sense prèvia autorització del Comú.
2. En tots els casos, l’Empresa
’Empresa serà la responsable, enfront del Comú, de totes
les seves resultes i de la bona execució del servei, inclòs d’aquells treballs que
hagi subcontractat o cedit amb la preceptiva autorització prèvia.
VUITÈ

RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

1. Són causes de rescissió d’aquest contracte:
a) Incompliment de les obligacions contractuals essencials, com no
adscriure a l’execució dels contracte, els mitjans personals i materials
necessaris
cessaris per a la seva execució, així com el compliment defectuós
def
de les obligacions contractuals.
contractuals
b) Impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de compliment del
contracte.
c) Mutu acord d’ambdues parts, formalitzat per escrit.
escrit
d) Declaració de concurs de creditors o d’insolvència
e) Cessió total i parcial (sense previ avís al Comú) del contracte a
tercers.
f) Altres causes legalment establertes.
2.. La resolució del contracte és competència del Comú.
3. En cas de rescissió o resolució del contracte, es liquidaran els treballs
realitzats fins al dia en que la rescissió prengui efecte, sempre que el Comú no
disposi de causa legitima per a retenir totalment o parcial l’import corresponent.
4. Totes les toleràncies
ràncies respecte a l’execució del referit contracte no
constituiran en cap cas una modificació, anul·lació o renovació de les
condicions i obligacions recollides en el referit document, restant legitimat el
Comú a resoldre el contracte unilateralment davant
davant un incompliment de
l’adjudicatari, en qualsevol moment, tot i l’eventual prèvia transigència a
l’incompliment.
NOVÈ
FUR

INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE I ELECCIÓ DE DOMICILI I

1. Per a totes les notificacions, diligències i actuacions que el concerneixin el
domicili de l’Empresa
mpresa serà el que figura a l’encapçalament d’aquest contracte.
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Es podrà canviar aquest domicili per qualsevol altre,
altre sempre que ho notifiqui al
Comú.
2. El Comú,, d’acord amb l’article
l’art
6 de la Llei de contractació pública, pot
interpretar el contracte i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
compliment
sense perjudici dels recursos administratius i jurisdiccionals previstos per
l’ordenament vigent.
3. Per a totss els dubtes i qüestions a què doni lloc la interpretació, aplicació i
execució d’aquest contracte, les parts se subjecten a la legislació del Principat
d’Andorra i a la jurisdicció dels tribunals andorrans.

Conxita MARSOL RIART
Cònsol major

XXXXXX
XXXX
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