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Andorra la Vella, 12 de febrer del 2019 
 

Ref.: CCA / 60107 FESTA DE FI DE CURS I CLOENDA CONSELL D’INFANTS 
 

DEMANDA DE PREUS 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
INFLABLES, MATERIALS RECREATIUS 

I ANIMACIONS 
 
� En cada pressupost s’escollirà la proposta més atra ctiva. 

� S’escollirà l’opció que ofereixi una millor relació  qualitat preu, no la 
més econòmica. Es valorarà per un costat la qualita t de l’oferta i per 
l’altra el preu. 

 
PRESSUPOST 1.- MATERIAL RECREATIU  
Festa de Fi de Curs de les Escoles Esportives, dijo us 13 de 
juny, de 17h a 21h a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella. 
Divendres 14 de juny, Acte de cloenda Consell d’Inf ants de 
09h30 a 11h30 a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella . 
 

1. Festa de fi de curs 13 de juny de 17h a 21h subministrament muntatge 
i desmuntatge de diferents elements recreatius, com a mínim 12 
elements  diferents, adreçats a infants de 8 a 12 anys , que es 
complementin entre ells: inflables, llits elàstics, cars amb pedals. 
Subministrament de 3 elements adreçats a nens de 3 a 7 anys: tren 
elèctric. 

 
2. Cloenda Consell d’Infants divendres 14 de juny d e 09h30 a 11h30 

subministrament i muntatge de diferents elements recreatius, com a 
mínim 12 elements  diferents, adreçats a infants de 8 a 12 anys , que es 
complementin entre ells: inflables, llits elàstics, cars amb pedals. 

 
3. Un cop finalitzada l’activitat (13h) s’haurà de fer el desmuntatge. 

 
A banda de subministrar l’activitat recreativa, l’empresa contractada haurà 
d’ocupar-se de dotar tots els elements recreatius amb l’equip humà  
necessari (monitors) per a un correcte funcionament  durant tot l’horari 
d’obertura al públic. 
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Caldrà sonoritzar l’espai i posar música ambiental . 
 
Aquesta activitat es realitzarà el dijous 13 de juny del 2019  de 17h a 21h i el 
divendres 14 de juny del 2019 de 09h30 a 11h30. 
 
De l’oferta proposada es tindrà en compte que els diferents inflables es 
complementin amb les activitats que proposin. El nombre mínim de llits elàstics 
oferts ha de ser de 6 llits. El dijous és imprescindible oferir alguna mena de tren 
elèctric. 
 
Els elements per l’acte de cloenda de les escoles esportives hauran d’estar 
muntats el dijous dia 13 de juny a les 16h45 de la tarda.  
 
Els elements per a l’acte de cloenda del consell d’infants hauran d’estar 
muntats el divendres dia 14 de juny a les 09h del matí.  
 
El desmuntatge s’haurà de realitzar el divendres dia 14 de juny a partir de les 
13h. 
 
Us adjuntem la relació tipus de material desitjat: 1 futbolí humà, 1 casa de 
pilotes, 2 tobogans, 6 llits elàstics, 1 muntanya gegant, 1 laberint, 1 pallasso 
“tragon”, 1 “colchotron”, 1 casa d’obstacles, 1 vaixell pirata. 
 
Condicions:  
 
S’ha de presentar relació descriptiva  del material ofert i un arxiu fotogràfic 
via mail  de cada element amb el detall de les mides reals de cada element al 
següent correu electrònic: consellinfants@comuandorra.ad on es puguin veure 
imatges de tot el que s’ha proposat. 
 
Totes les empreses que presentin oferta a aquesta demanda de pressupost 
han de complir els següents punts: 

� Han d’estar inscrites al Registre de societats d’Andorra. 
� Han d’estar inscrites en el Registre de comerç i industria del Govern 

d’Andorra com a empresa dedicada a l’objecte de la present demanda 
de pressupost. 

� Han de presentar còpia del Certificat de servei de prevenció aliè en 
compliment de la llei 34/2008 del 18 de desembre. 

� Han de presentar còpia de la pòlissa de responsabilitat civil per un valor 
no inferior a 500.000 € contractada amb un empresa d’assegurances 
legalment autoritzada al principat. 
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PRESSUPOST 2.- Jocs i/o tallers  
Festa de Fi de Curs de les Escoles Esportives, dijo us 13 de 
juny, de 17h a 21h. 
Divendres 14 de juny, Acte de cloenda Consell d’Inf ants de 
09h30 a 11h30 a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella . 
 

1. Subministrament, muntatge i desmuntatge de diferents jocs i/o  tallers 
d’habilitat, recreatius o lúdics adreçats a infants  de 8 a 12 anys . El 
dijous 13 algun dels jocs i/o tallers s’han d’adreçar a infants de 3 a 7 
anys.  

 
2. A banda de subministrar l’activitat recreativa, l’empresa contractada 

haurà d’ocupar-se de dotar tots els jocs i/o tallers recreatius amb 
l’equip humà necessari (monitors) per a un correcte  funcionament  
durant tot l’horari d’obertura al públic. 

 
Aquesta activitat es realitzarà el dijous 13 de juny del 2019  de 17h00 a 21h i 
el  divendres 14 de juny del 2019 de 09h30 a 11h30. 
 
De l’oferta proposada es tindrà en compte que els diferents tallers es 
complementin amb les activitats que proposen.  
 
Els elements per l’acte de cloenda de les escoles esportives hauran d’estar 
muntats el dijous  dia 13 de juny a les 16h45 de la tarda.  
 
Els elements per a l’acte de cloenda del consell d’infants hauran d’estar 
muntats el divendres dia 14 de juny a les 09h del matí.  
 
El desmuntatge s’haurà de realitzar el divendres dia 14 de juny a partir de les 
13h. 
 
Condicions:  
 
S’ha de presentar una relació descriptiva  dels jocs i/o tallers oferts i un arxiu 
fotogràfic via mail  de cada element amb el detall de les mides reals de cada 
joc al següent correu electrònic: consellinfants@comuandorra.ad on es puguin veure 
imatges de tot el que s’ha proposat. 
 
La proposta final s’ha de presentar a consellinfants@comuandorra.ad  
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PRESSUPOST 3.- Espectacle  
Acte de cloenda Consell d’Infants de 11h30 a 12h30 a l’Estadi 
Comunal d’Andorra la Vella. 
 

1. Espectacle infantil o concert adreçat a infants de 8 a 12 anys  que s’ha 
de poder desenvolupar a l’aire lliure en un escenari de 8 x 5 o 10 x 6. 

 
2. Aquesta activitat es realitzarà el divendres dia 14 de juny del 2019 de 

les 11h30 a 12h30 a l’Estadi Comunal. 
 
Condicions:  
 
S’ha de presentar una relació descriptiva  dels espectacles oferts a el correu 
electrònic: consellinfants@comuandorra.ad. 
 
Per qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb la Sra. 
Iolanda CIRIA  al número de telèfon 730 043 
 

Les condicions de presentació dels pressupostos són : 

1. 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. 

2. En el preu s’han de detallar tots els impostos aplicables. En cas de no 

especificar-los, s’entendrà que no estan inclosos. 

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

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

de Prevenció de Riscos Laborals de Seguretat i Salut en el Treball (Llei 

34/2008 del 18 de desembre del 2008). 

5. Les demandes de preus sol·licitades pel Comú seran amb caràcter 

nacional. 



 
 Central de compres i magatzem 
 

 5

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 11 de març abans de les 13 hores. 

El Comú desestimarà les ofertes què:  

• Siguin lliurades a un altre departament diferent de  la Central de 

Compres. 

• Siguin lliurades fora del termini estipulat per problemes informàtics o de 

comunicacions, o no presentin les degudes condicions. 

 

Atentament, 

LA CENTRAL DE COMPRES  


