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Andorra la Vella, 27 de juny del 2022 

Ref.: NMX / 60201 INSTRUMENTS CORDA-ORQUESTRA 

 

DEMANDA DE PREUS 

SUBMINISTRAMENT D’INSTRUMENTS DE 
CORDA PER ORQUESTRA COMUNITÀRIA 

INSTITUT DE MÚSICA  
 

Demanda de preus per al subministrament de diversos instruments de corda pels 

projectes de música comunitària de l’Institut de música. 

 
1. INSTRUMENTS A SUBMINISTRAR: 

DESCRIPCIÓ UNITATS 
DIES 

D’ENTREGA* 

DATA 
MÀXIMA 

D’ENTREGA 

PREU 
UNITARI (IGI 
NO INCLÒS) 

IMPORT 
(IGI NO 

INCLÒS) 

Violí ½ Amadeus VP201 + 
costella + arc + estoig, o 
equivalent 

7 
 

15/09/2022   

Violí ¾ Amadeus VB201 + 
costella + arc + estoig, o 
equivalent 

7 
 

15/09/2022   

Viola Carlo Giordano VL112 + 
costella + arc + estoig, o 
equivalent 

3 
 

15/09/2022   

Viola Carlo Giordano VL113 + 
costella + arc + estoig, o 
equivalent 

3 
 

15/09/2022   

Violoncel ½ Amadeus CA101 + 
+ arc + funda de roba, o 
equivalent 

4 
 

15/09/2022   

Contrabaix ¼ Amadeus BA101 
+ arc (alemany) + funda de 
roba, o equivalent 

1 
 

15/09/2022   

   
 

TOTAL (IGI 
NO INCLÒS) 

 

    4,5 % IGI   

* a partir de la data de 
comanda 

 
 

 
TOTAL 

(IGI INCLÒS) 
 

  



 
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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