Central de compres i magatzem
Andorra la Vella, 9 de maig del 2019
Ref.: NMX/ 80101 SERVEI DE MENJADOR ESTIU PER ACTIVITATS
ESPORTIVES 2019

DEMANDA DE PREUS
ESPORTS
El motiu d’aquesta proposta és demanar-vos si us interessaria acollir un grup
aproximat de 15 a 40 infants i de 4 monitors a dinar al vostre restaurant en una
franja horària compresa entre les 13h a les 14h45 aproximadament, durant les
vacances escolars d’aquest estiu 2019.

1. Us detallem els dies i torns, que es durien a terme les activitats. Caldrà que
escolliu una o dues opcions, si és del vostre interès.

Opció A: 6 torns de dilluns a divendres del 1 de juliol al 16 d’agost.
1r torn: del 1 al 5 de juliol
2n torn: del 8 al 12 de juliol
3r torn: del 15 al 19 de juliol
4t torn: del 22 al 26 de juliol
5è torn: del 29 de juliol al 2 d’agost
6è torn: del 6 al 9 d’agost (torn de 4 dies, el dia 5 és festiu)
7è torn: del 12 al 16 d’agost (torn de 4 dies, el dia 15 és festiu)
Opció B: 3 torns de dilluns a divendres del 19 d’agost al 6 de setembre.
8è torn: del 19 al 23 d’agost
9è torn: del 26 al 30 d’agost
10è torn: del 2 al 6 de setembre

2. Tot seguit us detallem les condicions a complir per accedir a la nostra
proposta:
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a) Durant 5 dies a la setmana, a concretar per les Escoles Esportives, els
infants anirien al restaurant a dinar un menú, prèviament establert pel
nostre departament i el vostre restaurant, que constaria de 2 plats,
postres i aigua.
b) Setmanalment (Opció A), un dia a la setmana, els infants menjarien de
pique-nique, per tant s’hauria de tenir preparat i servir-lo a la Sala
Polivalent situada a la Plaça del Poble, en funció de la vostra
disponibilitat, a les 9h30 aproximadament, 2 entrepans, 2 peces de
fruita, aigua de 75cl i algun pastisset o semblant per menjar a mitja
tarda.
c) Ens reservem el dret de no anar al restaurant durant dos dies el mes de
juliol i dos el mes d’agost a concretar.
d) Que l’establiment estigui preparat i disposat per fer adaptacions al menú
acordat, tenint en comte que hi ha infants que tenen al·lèrgies i
intoleràncies alimentàries, i que s’inscriuran a darrera hora.

El preu que nosaltres proposem per aquests menús és de 7,30 € (IGI inclòs),
tant pel que fa al dinar com per al pique-nique.

3. A l’hora de fer l’atorgament dels restaurants es tindran en compte els
següents criteris d’adjudicació:

- Xi: és la puntuació de la proximitat a una de les següents instal·lacions: Parc
Central, Centre Esportiu dels Serradells, Estadi Comunal i Plaça del Poble
(es valorarà de 0 a 10 punts). Menys de 100 metres (10 punts), de 100 a
500 metres (5 punts) i més de 500 metres (0 punts).

- Ei: és la puntuació de la possibilitat de poder gaudir d’un espai ampli on el
grup d’infants estigui separat de la resta de clients del restaurant (es
valorarà de 0 a 10 punts). Un espai separat ampli en un altre menjador
(10 punts), un espai contigu al menjador dels clients però dividit amb
alguna mampara (5 punts) i un espai del menjador dels clients (0 punts).
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- Ki: és la puntuació de la experiència de l’establiment treballant amb grups
d’infants (especialment amb les Escoles Esportives del Comú d’Andorra la
Vella) (es valorarà de 0 a 10 punts). Més de 3 anys d’experiència (10
punts), de 1 a 3 anys d’experiència (5 punts) i de 0 a 1 any d’experiència
(0 punts).
- Fi: és la puntuació de l’oferta econòmica es valorarà de 0 a 10 punts segons
les diferents propostes. El fet d’oferir un 7,30 €/àpat (IGI inclòs)
comportarà una puntuació de 7 punts. El fet de millorar el preu proposat
es valorarà de 7,1 a 10 punts i el fet d’oferir un preu més car es valorarà
de 0 a 6,9 punts.
4. Segons els criteris d’adjudicació definits en l’apartat 3, calcularem el criteri de
puntuació (Pi: de 0 a 10) amb la següent fórmula polinòmica de puntuació:
Pi = 0,35 Fi + 0,25 Xi + 0,20 Ei + 0,20 Ki
Us agrairíem que ens feu saber si la nostra proposta és del vostre interès,
entregant aquest full signat i segellat amb un telèfon i persona de contacte, el
més aviat possible.

Per a qualsevol dubte o aclariment vulgueu posar-vos en contacte amb la Sra.
Laura Baró als números de telèfons 730090 o 381838.

Signo en conformitat a les condicions i preus esmentats anteriorment
Signatura i Segell del Restaurant

DEPARTAMENT D’ESPORTS DEL
COMÚ D’ANDORRA LA VELLA
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Les condicions de presentació dels pressupostos són:
1.

Les demandes de preus sol·licitades 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.
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.
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.
8. 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 23 de maig abans de les 13 hores.
Seran excloses les propostes presentades fora de termini i les que
incompleixin qualsevol de les condicions indicades en aquest document.
Atentament,

CENTRAL DE COMPRES

4

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
2019

(Segell)

(Signatura)

