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Andorra la Vella, 30 de novembre del 2022 

 

Ref.: JPG / 50202 COMPTADORS D’AIGUA CONTRA INCENDI 

 

DEMANDA DE PREUS 

SUBMINISTRAMENT DE  
COMPTADORS D’AIGUA  

CONTRA INCENDI 
 

SERVEI D’AIGUA 
 
Demanda de preus pel subministrament de 10 comptadors WESAN WP DHIEL 

METERING DN 100, els quals se’ls pugui adaptar un mòdul radio DHIEL 

(sistema de telelectura de comptadors que utilitza el Servei de Gestió de la Xarxa 

d’Aigua Potable). 

 

Especificar el termini de lliurament del materials en dies naturals. 

 

Criteris d’adjudicació: 

 Proposta econòmica 100% 
 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb la Sra. 

Cristina Guitart i/o el Sr. Robert Rabasa al número de telèfon 730 031. 
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Les condicions de presentació dels pressupostos són: 

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

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

actualitzada i/o equivalent. 

3. 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 els models que 

s’adjunten. 

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

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

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

6. 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 7 de desembre abans de les 13 hores. 

 

Atentament, 

 

CENTRAL DE COMPRES  

 






