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Andorra la Vella, 12 de desembre del 2018 

 

Ref.: CCA/ 80101 COL·LABORACIÓ CAMPUS ESPORTIU 2019 

 

DEMANDA DE PREUS 
 

ESCOLES ESPORTIVES 
 

Demanda de pressupost per a la col·laboració al Campus Esportiu 2019. 

 

El Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella vol organitzar un 

Campus Esportiu 2019 per les vacances escolars de Setmana Santa que 

agafarà el nom de l’empresa col·laboradora. 

 

L’any 2018 va ser Campus LUANVI 

L’any 2017 va ser Campus LUANVI 

L’any 2016 va ser Campus JOMA 

L’any 2015 va ser Campus LUANVI 

L’any 2014 va ser Campus LUANVI 

L’any 2013 va ser Campus JOMA 

L’any 2012 va ser Campus KELME 

L’any 2011 va ser Campus ERREA 

Anys anteriors havia estat Campus REEBOK 

 

L’empresa col·laboradora aporta material esportiu als 360 infants inscrits al 

Campus. 180 infants per ton, hi han dos torns: 1r ton del dilluns 15 al dijous 18 

d’abril del 2019 i 2n torn del dimarts 23 al divendres 26 de maig del 2019. 

 

Normalment l’empresa col·laboradora aporta una samarreta i una motxilla 

esportiva a cada infant, és obligatori lliurar una mostra del material escollit. 
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En contrapartida el Comú d’Andorra la Vella aporta una col·laboració 

econòmica de 16,00€ per infant que fan un total de 5.760,00€ a l’empresa 

col·laboradora. Tant les samarretes com les motxilles porten una gravació a un 

color a 1 cara. 

 

El Campus adopta el nom de l’empresa col·laboradora i en tota la publicitat 

(papereria, digital, radiofònica,... ) apareix el nom del col·laborador. 

 

En la roda de premsa de presentació també apareix l’empresa col·laboradora 

conjuntament amb i Comú d’Andorra la Vella. 

 

L’oferta de l’empresa col·laboradora ha de detallar el material que proposa 

sabent que el preu màxim de la contrapartida econòmica del Comú és de 

5.760,00€ amb impostos inclosos. 

 

De l’oferta de l’empresa es valorarà: 

� Qualitat del material 60%. 

� Reconeixement de la marca a nivell internacional 40%.  

 

En cas d’empat entre dues ofertes s’escollirà la més econòmica (preu inferior 

als 5.760,00€).  

Si les dues millors ofertes tenen la mateixa puntuació i el mateix preu, 

s’escollirà l’oferta del proveïdor que hagi col·laborat més vegades en edicions 

anteriors.  

 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb el Sr. 

Josep TUDÓ al número de telèfon 347 543. 
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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). 
 

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 19 de desembre 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  

 


