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Ref.: NMX / 50209 MOBILIARI DESPATX CASA COMUNA(2) 

 

DEMANDA DE PREUS 

CASA COMUNA 
MOBILIARI DE DESPATX 

 
Demanda de preus per adjudicar el subministrament de mobiliari d’oficina 

per les plantes tercera i quarta de l’edifici de Casa Comuna 

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL I OFERTA ECONÒMICA 
 
El conjunt de mobiliari que es demana està format per les següents categories: 
 
a.-Taules de treballs 
b.-Taules de reunions 
c.- Bucs  
d.- Armaris  
e.- Cadires 
f.- Mobles auxiliars per a impressores 
 
a.-Taules de treball – Característiques tècniques i de construcció mínimes 

exigides. 
 

- Estructura: tant pel que fa a la construcció com al disseny, es demanen 
taules amb estructura de potes de perfileria metàlꞏlica d’acer laminat en 
calent, d’una secció quadrada aproximada de 50 x 50 mm i un espessor 
mínim de 2 mm. L’acabat de la perfileria d’acer laminat serà preferentment 
decapat per rebre pintura epoxi. L’estructura comptarà amb travessers 
també d’acer laminat en calent de la secció i el gruix adients per donar al 
conjunt rigidesa  i resistència.  

- Les potes han de tenir sistema anivellador amb la menor visibilitat i 
exposició possible. Preferentment seran d’ABS injectat i amb acabat 
antilliscant. Alçada màxima d’anivellació: 740 mm -  Alçada mínima 
d’anivellació 720 mm. 

- Es valorarà que el sistema desmuntatge i desmuntatge sigui de fàcil 
execució i la resistència i precisió dels materials per resistir successives 
operacions d’aquest tipus. 
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- Tot i que no es demanen en aquesta oferta, les taules ofertades hauran 

de formar part d’un sistema que compti amb accessoris i complements 
d’ús tals com faldons, divisòries, etc de fàcil accés comercial. 

- El tauler superior serà de partícules de gruix mínim 25 mm i màxim 30 
mm. Es valorarà que el fabricant aporti certificació PEFC (Certificació de 
gestió forestal sostenible) amb recobriment melamínic d’entre 90 i 120 
grs/m2; cantells de mínim 2 mm de gruix encolats amb cola termofusible. 
En cas de voler ofertar un tauler fenòlic, s’haurà d’obrir un’altra opció de 
preu unitari per la mateixa taula fent constar en el descriptiu la composició 
bé diferenciada de la del tauler de partícules amb acabat de melamina.  

 
b.-Taules de reunions - Característiques tècniques i de construcció 

mínimes exigides. 
 

- Per la taula de diàmetre 80 cm, es demana una estructura de pota central, 
formada per base de planxa d’acer de gruix mínim 8 mm i diàmetre mínim 
400 mm i màxim 450 mm amb anivelladors antilliscants i pota central de 
secció circular de diàmetre mínim 60 mm i gruix mínim 2 mm. Amb acabat 
vist d’alumini mate. La superfície de la taula serà de tauler de partícules 
de gruix mínim 25 mm i màxim 30 mm. Es valorarà que el fabricant aporti 
certificació PEFC (Certificació de gestió forestal sostenible) amb 
recobriment melamínic d’entre 90 i 120 grs/m2; cantells de mínim 2 mm 
de gruix encolats amb cola termofusible. En cas de voler ofertar un tauler 
fenòlic, s’haurà d’obrir un’altra opció de preu unitari per la mateixa taula 
fent constar en el descriptiu la composició bé diferenciada de la del tauler 
de partícules amb acabat de melamina. 

- Per la taula de diàmetre 120 cm, es demana una estructura de pota 
central, formada per base de planxa d’acer de gruix mínim 8 mm i diàmetre 
mínim 580 mm i màxim 660 mm amb anivelladors antilliscants i pota 
central de secció circular de diàmetre mínim 76 mm i gruix mínim 2 mm. 
Amb acabat vist d’alumini mate. La superfície de la taula serà de tauler de 
partícules de gruix mínim 25 mm i màxim 30 mm. Es valorarà que el 
fabricant aporti certificació PEFC (Certificació de gestió forestal 
sostenible) amb recobriment melamínic d’entre 90 i 120 grs/m2; cantells 
de mínim 2 mm de gruix encolats amb cola termo fusible. En cas de voler 
ofertar un tauler fenòlic, s’haurà d’obrir un’altra opció de preu unitari per la 
mateixa taula fent constar en el descriptiu la composició bé diferenciada 
de la del tauler de partícules amb acabat de melamina. La taula d’aquest 
diàmetre comptarà amb la possibilitat de connectivitat amb endolls o 
connexió de tipus usb. Aquest equipament s’haurà de valorar en una 
partida unitària separada de la del preu unitari de la taula. 
 
 

c.- Bucs - Característiques tècniques i de construcció mínimes exigides. 
Es demana valoració de dos tipus diferents de construcció dels bucs: 
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c.1.-Bucs metàlꞏlics: 
De xapa d’acer d’un gruix mínim de 0,7 mm conformant envolupant única sense 
unions vistes. Calaixos amb accessibilitat total y cos de xapa d’acer d’un gruix 
mínim de  0,7. En els models amb cubeta per penjar carpetes, aquesta també 
serà de xapa d’acer d’un gruix mínim de 0,7 mm. Sistema de tancament anti 
bolcada integrat. Sistema de seguretat amb retenció que impedeix l’obertura de 
més d’un calaix a la vegada. Panys de màxima seguretat amb posicionament 
d’obertura i tancament. Disponibilitat de clau única. Fallebes de poliamida que 
permeti moviments més silenciosos. Topalls de guies fabricat en goma. Guies 
d’extracció total amb coixinets de boles d’ acer. Equipats amb safata “plummier” 
de fabricació en material termoplàstic de gran resistència. Tapa de melamina de 
16, 19, 25 o 30 mm, de gruix; estratificat de 25 mm. o fenòlic de 13 mm. Frontal 
de calaixos d’acer d’un gruix mínim de 0,7 mm o frontal de tauler de partícules 
de fusta d’un gruix mínim de  16 mm encolat amb resines sintètiques de densitat 
mitja 660-635 Kg/m3 i cantell de PVC d’un gruix de 2 mm. Acabat de la xapa amb 
pintura electroestàtica de pols epoxi-polièster amb efecte anti empentes. Amb 
rodes silencioses de seguretat de diàmetre 35 m. Es valoraran dos models: 

 Amb tres calaixos 
 Amb un calaix i calaix d’arxiu 

L’alçada total dels bucs serà d’entre 52 i 55 cm. 
 
c.2.-Bucs de melamina: 
Tauler de partícules de fusta recobert amb paper melamínic d’un gruix mínim de  
19 mm i densitat mínima 650 Kg/m3. Es valorarà  que el fabricant aporti 
certificació PEFC (Certificació de gestió forestal sostenible). 
Calaix monobloc d’injecció termoplàstica de gran resistència amb plumier i 
separador inclosos. Sistema de tancament anti bolcada integrat. Sistema de 
seguretat amb retenció que impedeix l’obertura de més d’un calaix a la vegada. 
Panys de màxima seguretat amb posicionament d’obertura i tancament. 
Disponibilitat de clau única. Rodes estàndard de 35 mm de diàmetre. Fallebes 
de poliamida que permeti moviments més silenciosos. Topalls de guies fabricat 
en goma. Topalls de guies fabricat en goma. Guies d’extracció total amb coixinets 
de boles d’ acer. Equipats amb safata “plummier” de fabricació en material 
termoplàstic de gran resistència. Tapa de melamina de 16, 19, 25 o 30 mm, de 
gruix; estratificat de 25 mm. o fenòlic de 13 mm. Frontal de calaixos d’un gruix 
mínim de  16 mm de tauler de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques 
de densitat mitja 660-635 Kg/m3 i cantells de PVC de 2 mm de gruix. Es valoraran 
dos models: 

 Amb tres calaixos 
 Amb un calaix i calaix d’arxiu 

L’alçada total dels bucs serà d’entre 52 i 55 cm. 
 
d.-Armaris - Característiques tècniques i de construcció mínimes exigides. 

Armaris metàlꞏlics: 
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- Construcció de xapa d’acer d’un mínim de 0,8 mm de gruix. 
- Acabat de la xapa amb pintura electroestàtica de pols epoxi-polièster 

amb efecte anti empentes  
- Estructura desmuntable i de fàcil muntatge – desmuntatge 
- Laterals de doble panells de xapa d’acer 
- Base amb disponibilitat total de superfície lliure d’obstacles 
- Sistemes d’unió d’auto muntatge accessibles i intuïtius (clipats; 

enfilats, cargolats) 
- Prestatges fabricats amb xapa d’acer d’un mínim de 0,8 mm de gruix 

equipats amb doble rail interior per colꞏlocació de carpetes penjades. 
Regulació d’alçada. 

- Anivellació de fàcil accés interior amb recorregut de +/- 20 mm 
- Portes persiana de lames de material polímer. 
- Tapa de melamina de 16, 19, 25 o 30 mm, de gruix; estratificat de 25 

mm. o fenòlic de 13 mm 
- Tancament amb panys intercanviables. Disponibilitat de clau única. 
- Amplades 1.00 m i 0,80 m 
- Alçada: 1,00 m 

 
e.-Cadires - Característiques tècniques i de construcció mínimes exigides. 
 

- Cadira amb base giratòria de 5 radis de aluminio injectat o poliamida 
amb fibra de vidre de diàmetre mínim 67,5 cm i rodes silencioses de 
65 mm de diàmetre y rodadura de teflón. 

- Respatller amb marc perimetral fabricat en polipropilè (P.P) amb 
fibres de vidre (PP+ 30% F.V.) acabat amb teixit tècnic. Amb regulació 
de tensió. Quatre posicions  des de 10º a 30º. 

- Seient dissenyat amb cambres d’aire, per millorar el confort, la 
flexibilitat i la distribució de la pressió per l’usuari, recobert amb 
espuma injectada de PUR flexible d’una densitat d’entre 55-60 kg/m3, 
amb carcassa de polipropilè (P.P) amb fibres de vidre (PP + 20% F.V.) 
injectat en acabat de color negre i entapissat en teixit de fàcil neteja. 
Regulable en alçada mitjançant pistó de gas en un interval d’entre 39 
a 50 cm.. Regulació de la profunditat del seient amb recorregut de 70 
mm i sistema de auto-retorn.  

- Suport lumbar regulable amb recorregut de 5 cm. 
- Braços regulables en alçada amb un mínim de 7 posicions fins a un 

total de 7 cm amb intervals d’1 cm.  Regulació d’amplada entre 
braços fins a 6 cm (3 cm cada braç). Braços pivotants 360º. 

 
f.- Mobles auxiliars per a impressores - Característiques tècniques i de 
construcció mínimes exigides. 
 

- El tipus de moble proposat per impressores serà de la mateixa sèrie 
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i/o línia i models que els bucs i els armaris. 

- Construcció de xapa d’acer d’un mínim de 0,8 mm de gruix. 
- Acabat de la xapa amb pintura electroestàtica de pols epoxi-polièster 

amb efecte anti empentes  
- Estructura desmuntable i de fàcil muntatge – desmuntatge 
- Laterals de doble panells de xapa d’acer 
- Tapa de melamina de 16, 19, 25 o 30 mm, de gruix; estratificat de 25 

mm. o fenòlic de 13 mm 
- Part baixa oberta, sense portes i amb prestatges per paquets de 

paper. 
 
OFERTA ECONÒMICA. 

 
Es lliura un plànol de la distribució del mobiliari requerit tot i que es 
demanen preus unitaris dels models mencionats. 
 
El licitador haurà de presentar la seva oferta seguint les següents 
indicacions: 
 

- Preferentment s’ofertarà tot el mobiliari, de ser possible, dins en un 
única sèrie i models d’un fabricant. 

- El licitador podrà presentar una opció o les que consideri oportunes 
sempre que els productes oferts compleixin els requisits tècnics 
mínims detallats en aquest plec de condicions tècniques particulars. 
Cada opció haurà d’estar degudament diferenciada i serà objecte 
d’un pressupost diferenciat. 

- Pel que fa als requisits de disseny, el licitador haurà d’ajustar-se a 
les seccions dels elements de suport del mobiliari, als gruixos 
mínims i màxims dels materials i parts del mobiliari indicats. 

- Cada opció presentada haurà d’estar acompanyada de les 
corresponents fulles tècniques de cada producte i catàlegs on es 
pugui identificar les variants de qualitat, disseny i d'acabats que 
estiguin incloses al preu ofert. 

 
Es valoraran segons indicat a l’article 7 del plec de condicions 
administratives les certificacions del fabricant del mobiliari ofert. 
Les mínimes exigides seran les següents: 
 

- ISO 14001 – Certificació de sistemes de gestió ambiental 
- ISO 14006- 2011 o 2020 – Certificació de sistemes de gestió ambiental 

– Directrius per la incorporació de l’ecodisseny. 
- ISO 9001 -Certificació de qualitat dels processos. 

 
També es valorarà que els fabricants comptin amb: 

- Certificació FSC – Certificació de gestió forestal, cadena de custòdia 
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i fusta controlada. 

- Certificació LEED – Certificació de sostenibilitat i eco eficiència. 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
1. L’adjudicació es realitzarà per lots els quals es valoraran per preu, termini de 
lliurament i característiques tècniques i de disseny descrits en el document inclòs 
com Plec de condicions tècniques particulars. 
 

P = A + T + C + D 
 
On: 
 

- A: Preu unitari del lot impostos indirectes inclosos proposat (fins a 70 
punts), per aplicació de la fórmula: 
 

A = 70 x (Oferta mínima/oferta a valorar) 
 

 
- T: Termini de lliurament proposat (fins a 5 punts), per aplicació de la 

fórmula: 
 
T = 5 x (Oferta mínima/oferta a valorar) 
 

 
- C: Característiques tècniques màximes proposades (fins a 15 punts), 

per aplicació dels següents paràmetres: 
 
15 punts característiques tècniques màximes demanades al plec 

de condicions tècniques particulars 
1 punt característica menor, sent la resta calculat de forma 

proporcional. 
 

C = 15 x (Oferta valorada/oferta màxima) 
 

- D: Disseny i certificacions – paràmetres de disseny (fins a 10 punts) i 
a les certificacions, donant prioritat a les relacionades amb qüestions 
mediambientals, dels fabricants del material proposat, definits al plec 
de condicions tècniques particulars, per aplicació dels següents 
paràmetres: 

Fins 6 punts per acompliment de paràmetres de disseny. 
Fins a 4 punts per certificacions dels fabricants. 
 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb la Sra. 
Ana SAENZ al número de telèfon 730 045. 
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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. 

Si l’empresa està en tràmits s’haurà de lliurar una còpia del certificat d’inici 

d’activitat acompanyat d’una còpia de la solꞏlicitud d’obertura i una còpia del 

certificat de reserva de nom comercial. 

Es verificarà si l’activitat solꞏlicitada 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 adjudicatàries 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 5 de març 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  



 
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 2021 
 
 
 
 
(Segell) (Signatura) 
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