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Andorra la Vella, 12 de maig del 2021 
 

Ref.: CCA / 50301 VESTIMENTA ESTIU SERVEI HIGIENE  
 

DEMANDA DE PRESSUPOST 
 

SERVEI D’HIGIENE  
 

Demanda de preus pel subministrament de vestimenta d’estiu pels operaris del 

Servei d’Higiene igual o similar a la marca MASCOT, i amb les següents 

característiques: 

La roba ha d’incloure la serigrafia amb la nova imatge corporativa del Comú 

d’Andorra la Vella, ( veure imatge adjunt). 
 

Imatge corporativa de les dessuadores i samarretes, a dues tintes. 
 

 
Imatge corporativa dels pantalons, a una tinta. 

 
 

43 Dessuadores amb caputxa i amb cremallera 
 

 Bicolor: blau marí o negre i taronja.  
 50% de polièster / 50% de cotó 260 g / m². 

 Teixit de punt. Encongiment màxim del 5%. 

 El producte certificat per conservar les seves qualitats durant 50 rentats 
domèstics. 
 

 Categoria de manteniment industrial B2. 
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 Teixit amb polièster en un lateral per oferir resistència i fermesa de color i 
en l'altre cotó per gaudir de més comoditat. 
 

 Estil cenyit i modern amb gran llibertat de moviment. 

 Llibertat de moviment addicional amb tires reflectants elàstiques. 

 Butxaques davanteres amb cremalleres per a un emmagatzematge segur. 
 

 Butxaques interiors. 

 Encoixinat addicional sobre la costura al coll perquè la costura no provoqui 
irritació. 
 

 Rentat a màquina, màxim a 60 ºC. 

 Reflectors. Dos tonalitats. 

 Estil actual i còmode, cotó a la part interna i polièster flexible resistent a la 
part externa. 
 

 Cremallera que recorre tota la peça. 

 Jou a coll intern. 

 Banda elàstica en punys i cintura. 

Certificacions: 

 Oeko-Tex® Standard 100 
 EN ISO 20471 - classe 3  
 EN ISO 20471 - classe 2 (XS-S 
 Hi-vis grup A 
 EN 13758-2 UPF 40+ 

 

85 Samarretes: 
 

 Bicolor: blau marí o negre i taronja. 

 Teixit amb polièster en un lateral per oferir resistència i fermesa de color i 
en l'altre cotó per gaudir de més comoditat. 
 

 Llibertat de moviment addicional amb tires reflectants elàstiques. 

 Encoixinat addicional sobre la costura al coll perquè la costura no provoqui 
irritació. 
 

 50% de polièster / 50% de cotó 150 g / m². 

 Teixit de punt. Encongiment màxim de el 5%. 



 
 Central de compres i magatzem 
 

3 
 

 El producte certificat per conservar les seves qualitats durant 50 rentats 
domèstics. 
 

 Categoria de manteniment industrial B2. 
 
 Rentat a màquina, màxim a 60 ºC. 

 
 Fluorescent i amb bandes reflectants creuades en chevrón. Dos tonalitats. 

 Estil modern. 

 Cotó a la part interna i polièster flexible resistent a la part externa. 

 Patró quadrat jaquard. 

 Coll rodó i acanalat. 

 Barballera. 
 

Certificacions:  
 
 Oeko-Tex® Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 
 EN ISO 20471 - classe 2  
 Hi-vis grup B Alta visibilitat grup B 
 EN 13758-2 UPF 40+ 

 
85 Pantalons amb butxaques per genolleres 
 

 

 Bicolor: blau marí o negre i taronja. 
 

 Ubicació dels colors:  
o De cintura fins als genolls ha de ser de color blau marí o negre. 
o  De genolls en avall color taronja. 

 
 Material lleuger, elàstic i flexible en totes les direccions per oferir una 

llibertat de moviment única amb cap element que premi o molesti. 
 

 El material elàstic multifuncional i hidròfug. 
 
 Tolerar rentat industrial. 

 
 Ventilació a la cama a través d'una cremallera a la part posterior de la 

cuixa. 
 
 Les cames dels pantalons de forma ergonòmica per seguir els moviments 

naturals de el cos. 
 

 Les butxaques per genolleres de cordura resistent perquè les genolleres 
tinguin la posició òptima sobre els genolls. 
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 88% polièster / 12% de elastolefina, 275 g / m². 
 
 Rentat a màquina, màxim a 60 ºC. 

 
 Encongiment màxim del 2%. 

 
 El producte està certificat per conservar les seves qualitats durant 50 

rentats domèstics o 50 rentats industrials. 
 

 Ultimate Stretch. 
 

Certificacions:  
 

 Oeko-Tex Standard 100 
 Peça de senyalització d’alta visibilitat per a ús professional X.  
 Alta visibilitat grup Z 
 ProWash®  
 EN ISO 20471 - classe 1  

 
Condicions de valoració per a cada article: 

 Les mostres s’hauran de lliurar a l’Àrea d’higiene situada al c/ Prat 
de la Creu número 68-76. 
 

 No es tindran en compte el material pressupostat el qual no tinguem 
mostra. 

 Hauran de complir les normes mínimes demanades. 

 Hauran d’anar correctament etiquetades. 

 S’adjudicarà cas per cas no per la totalitat. 

 Possibilitat d’anul·lar articles. 
 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb el Sr. 
Ferran CORTES al número de telèfon 730 010. 
 
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 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 al C/ Prat de la Creu, 68-76 soterrani, en mà, i/o 

per correu electrònic a l’adreça compres@comuandorra.ad La data de termini 

de presentació és el dia 28 de maig 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) 


