Central de compres i magatzem
Andorra la Vella, 27 de juny del 2022
Ref.: NMX / 60201 INSTRUMENTS VENT X BANC D’INSTRUMENTS

DEMANDA DE PREUS
SUBMINISTRAMENT D’INSTRUMENTS DE
VENT PEL BANC D’INSTRUMENTS

INSTITUT DE MÚSICA
Demanda de preus per al subministrament de diversos instruments de vent pel
Banc d’instruments de l’Institut de música.

1. INSTRUMENTS A SUBMINISTRAR:
DIES
D’ENTREGA*

DATA
PREU
MÀXIMA
UNITARI (IGI
D’ENTREGA NO INCLÒS)

DESCRIPCIÓ

UNITATS

Acordió Pigini Peter Pan, o
equivalent + funda de roba amb
corretja pel transport

1

07/09/2022

Clarinet Requinto Mib marca J.
Michael model CL600, o
equivalent + estoig

3

07/09/2022

Clarinet baix Sib marca
Yamaha model YCL221IIS, o
equivalent + estoig

1

31/10/2022

Flauta travessera marca Jupiter
model JFL-511, o equivalent +
estoig

1

07/09/2022

Piccolo marca Pearl model
PFP105ES, o equivalent +
estoig

1

31/10/2022

Saxòfon alt Mib marca J.
Michael model Al-500, o
equivalent + estoig

2

07/09/2022

Trompeta Sib marca J. Michel
model TR450, o equivalent +
estoig

2

07/09/2022

Bombardí marca Consolat de
mar model BO1142, o
equivalent + estoig

1

31/10/2022

1

IMPORT
(IGI NO
INCLÒS)
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DESCRIPCIÓ

UNITATS

DIES
D’ENTREGA*

PREU
DATA
MÀXIMA
UNITARI (IGI
D’ENTREGA NO INCLÒS)

Tuba marca Consolat de mar
model TU-410, o equivalent +
funda de roba

1

31/10/2022

Trompa marca Consolat de mar
model TP710, o equivalent +
estoig

1

07/09/2022

IMPORT
(IGI NO
INCLÒS)

TOTAL (IGI
NO INCLÒS)
4,5 % IGI
* a partir de la data de
comanda

TOTAL
(IGI INCLÒS)

2. TERMINI DE LLIURAMENT DEL MATERIAL:
L’oferta ha d’indicar el termini de lliurament de tot el material en dies, complint el
límit d’entrega que s’especifica.
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
L’adjudicació del subministrament es realitzarà mitjançant la suma de punts per
l’aplicació dels criteris següents:
 Preu proposat: 50 punts, per aplicació de la fórmula:
P = 50 x Of min / Of val
On:
P: punts obtinguts
Of min: Oferta mínima d’entre tots els que liciten
Of val: Oferta econòmica a valorar
 Termini de lliurament: 50 punts, per aplicació de la fórmula:
P = 50 x Of min / Of val
On:
P: punts obtinguts
Of min: Termini mínim d’entre tots els que liciten
Of val: Termini a valorar
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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.
La valoració sobre si els models proposats es poden considerar equivalents als
proposats la realitzarà l’Equip directiu de l’Institut de música amb
l’assessorament del professorat del Departament de Vent.
Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb els Srs.
Jordi Sabata o David Sanz al número de telèfon 730 040 o 730 037.

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.
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8. Les ofertes lliurades i/o rebudes per problemes informàtics o de
comunicacions fora del termini estipulat seran desestimades.
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 1 de juliol de 2022 abans de les 13 hores.
Atentament,
LA CENTRAL DE COMPRES
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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)

