Central de compres i magatzem

Andorra la Vella, 7 de març del 2019

Ref.: JPG / 70202-70203 ORLES 2019

DEMANDA DE PREUS
ORLES 2019

ESCOLES BRESSOLS
Demanda de preu per la contractació d’un servei de fotògraf per a la realització
de les fotos per les orles als infants de les 2 Escoles Bressols del Comú
d’Andorra la Vella.

Donar preu unitari tancat del servei de fotògraf + còpia de l’Orla i còpia
individual per cada infant.

Número d’infants:
Escola bressol del Serradells: 34 infants.
Escola bressol de Santa Coloma: 18 infants.
Total infants: 52

Mides: (donar preu individual per a dos mides)
24x34
30x40
És possible que després es sol·licitin més orles ja que algunes famílies en
demanen varies còpies.
Per qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb el Sra.
Olga LÓPEZ al número de telèfon 730 000 extensió 2921.
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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.

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 18 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
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