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Andorra la Vella, 28 de gener del 2022 

 

Ref.: JPG / 50202 PROJECTE I DIRECCIÓ EFICIÈNCIA HIDRÀULICA XAP 
 

DEMANDA DE PREUS 
 

REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ 
DELS TREBALLS DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA HIDRÀULICA DE LA  

XARXA D’AIGUA POTABLE DE LA PARRÒQUIA 

D’ANDORRA LA VELLA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Comú d’Andorra la Vella vol contractar la redacció del projecte que permetrà 
licitar els treballs destinats a millorar l’eficiència hidràulica de la xarxa d’aigua 
potable. 
 
CONSIDERACIONS 
 
 El projecte estarà format per tota la documentació requerida per a poder 

portar a terme la licitació dels treballs resultants del projecte, com a 
mínim constarà de: plecs de bases, quadre de preus i pressupost 
estimatiu, memòria, plànols, estudi de seguretat i salut. Aquesta llista no 
és limitativa. 
 

 Per a poder pressupostar els treballs serà obligatori haver mantingut 
prèviament una reunió amb els tècnics del Servei d’Aigua per a conèixer 
l’abast dels treballs i conèixer tota la  informació disponible sobre la 
xarxa d’aigua potable. 
Aquesta reunió, que s’haurà de realitzar entre el 7 i 11 de febrer 
(ambdues dates incloses), s’haurà de solꞏlicitar per correu a l’adreça 
info.aigua@comuandorra.ad 
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PRESSUPOST 
 
El Comú d’Andorra la Vella es complau de demanar-vos la vostra millor oferta 
per a la realització dels treballs exposats al present document. Els preus 
s’hauran de pressupostar en forma de preu fix, no en percentatge, i hauran 
d’incloure els impostos indirectes (IGI). 
 
El pressupost s’haurà de presentar amb els següents concepte: 
 
 Preu per a la redacció del projecte de millora de l’eficiència hidràulica de 

xarxa d’aigua potable de la parròquia d’Andorra la Vella. 
 

 Preu per a la direcció d’obra del projecte anterior. 
 

 Termini de redacció del projecte, que haurà de ser com a màxim de 8 
setmanes. 

 
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ADJUNTAR AL PRESSUPOST: 
 
 L’equip de treball amb la relació del personal tècnic que prendrà part en 

la realització del projecte, adjuntant els documents següents: 
o El currículum vitae de cadascun dels tècnics participants en 

l’estudi. 
o Diagrama funcional d’organització de l’equip de treball. 

 

 La relació de treballs similars realitzats per l’empresa, indicant el títol, 
el client, la persona de contacte i l’any, així com el nivell de satisfacció 
per part del client. 

 

 La planificació temporal dels treballs en el temps o cronograma 
 

 Una memòria del treballs 
 

 L’acta d’assistència a la reunió obligatòria degudament signada pels 
representants del Comú i de l’empresa licitant. 
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
L’adjudicació dels treballs es realitzarà mitjançant la suma de punts per 
l’aplicació dels criteris següents: 
 

  Preu proposat: 30 punts, per aplicació de la fórmula: 
 

P = 30 x Ofmín/Ofval 

On: 
P: punts obtinguts 
Ofmín: Oferta mínima d’entre tots els que liciten  
Ofval: Oferta econòmica a valorar 

 

 Experiència de l’empresa: 30 punts, segons relació de certificats de 
serveis similars aportats i acreditats pel licitant, i degudament certificada 
i valorada la satisfacció per part del contractant, i per aplicació de la 
fórmula: 
                                      P = 30 x Ofval / Ofmàx 
On:  

P: punts obtinguts 
Ofval: Experiència a valorar. 
La valoració del currículum és realitzarà amb els següents criteris: 
o 20 punts per la presentació de 4 o més certificats 
o 15 punts per la presentació de 3 certificats 
o 10 punts per la presentació de 2 certificats 
o 5 punts per la presentació d'un certificat 
o 5 punts addicionals per cada certificat relatiu a una xarxa 

d’aigua potable nacional (fins a un màxim de 2 certificats) 
 

 Qualitat de la memòria dels treballs presentada: 40 punts. 
La memòria dels treballs ha d’incloure com a mínim, el 
desenvolupament dels punts següents, sent la valoració màxima per a 
cada un, la que s’exposa a continuació: 
- Exposició i desenvolupament de les actuacions de millora de 

l’eficiència hidràulica de la XAP, immediates i a mitjà termini: 15 
punts 

- Metodologia de valoració de l’eficiència hidràulica actual i de la 
previsible després de cada fase d’actuació (en particular utilització 
d’indicadors d’eficiència hidràulica reconeguts): 15 punts 

- Altres consideracions d’interès: 10 punts 
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La puntuació total és la suma aritmètica de la puntuació obtinguda per 
cadascun dels paràmetres esmentats. 
 
La puntuació de cadascuna de les ofertes admeses s’obtindrà mitjançant la 
suma aritmètica de les valoracions motivades de cadascun dels criteris 
anteriors. 
 
La presentació de les ofertes significa l’acceptació incondicionada d’aquestes 
condicions i la declaració responsable que es reuneixen totes i cadascuna de 
les condicions exigides per contractar amb el Comú d’Andorra la Vella. 
 
Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb el Sr. 

Robert Rabasa al número de telèfon 730 031. 

 

Les condicions de presentació dels pressupostos són: 

1. Les demandes de preus solꞏlicitades 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 i/o equivalent. 

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 lliurades i/o rebudes per problemes informàtics o de 

comunicacions fora del termini estipulat seran desestimades. 
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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 28 de febrer abans de les 13 hores. 

 

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 2022 
 
 
 
 
 
(Segell) (Signatura) 
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