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Andorra la Vella, 20 de maig del 2020 

 
Ref.: CCA / 80101 INFLABLES, MATERIALS RECREATIUS I ANIMACIONS 

ANY 2020 
 

DEMANDA DE PREUS 
 

ESPORTS  
INFLABLES, MATERIALS RECREATIUS 

I ANIMACIONS 
 

- En cada pressupost s’escollirà la proposta més atractiva. 

- No es obligatori oferir ni contractar tots els pressupostos. 

- S’escollirà l’opció que ofereixi una millor relació qualitat preu, no la 
més econòmica. Es valorarà per un costat la qualitat de l’oferta, el 
preu i les mesures de prevenció del Covid-19 adoptades que 
permetin la realització de l’activitat als infants i joves garantint les 
condicions necessàries per a la protecció de la seva salut.  

 

PRESSUPOST 1 
Festa del joc i de l’esport - Festa major d’Andorra la Vella (1, 2 i 
3 d’agost del 2020) 
 

1 Subministrament, muntatge i desmuntatge de 6 elements adreçats a 
nens de 3 a 6 anys (Grup 1). Es delimitarà l’espai, essent exclusiu per 
aquestes franges d’edats, i l’aforament serà limitat, respectant les 
mesures de prevenció del Covid-19 validades pel Ministeri de Salut. 

 
2 Subministrament, muntatge i desmuntatge de 6 elements adreçats a 

nens de 7 a 11 anys (Grup 2). Es delimitarà l’espai, essent exclusiu per 
aquestes franges d’edats, i l’aforament serà limitat, respectant les 
mesures de prevenció del Covid-19 validades pel Ministeri de Salut. 
 

3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de 6 elements adreçats a 
nens de 12 a 17 anys (Grup 3). Es delimitarà l’espai, essent exclusiu 
per aquestes franges d’edats, i l’aforament serà limitat, respectant les 
mesures de prevenció del Covid-19 validades pel Ministeri de Salut. 
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4 A part de subministrar els 18 elements diferents, l’empresa contractada 
haurà d’ocupar-se de dotar els 18 elements recreatius amb l’equip 
humà necessari (monitors) per a un correcte funcionament tot 
l’horari d’obertura al públic. S’ha de tenir en compte que alguns elements 
recreatius necessiten 2 monitors per a un correcte funcionament. 
 

5 A banda de subministrar l’activitat recreativa i l’equip de monitors 
necessari, l’empresa contractada haurà de tenir una persona per a 
possibles relleus per indisposició momentània, problemes de 
manteniment, control de motors, seguiment del correcte funcionament 
del Parc durant tot l’horari d’obertura al públic. 
 

6 L'empresa s'ocuparà del muntatge i desmuntatge de les zones 
delimitades per a cadascun dels grups, amb tanques cedides pel Comú 
d’Andorra la Vella o sol·licitades al Coex.  

 
7 L’empresa contractada s’encarregarà de la gestió i venda d’entrades de 

la festa del joc i de l’esport de manera on-line, diferenciant les franges 
horàries i els tres grups d’edat. El preu de l’entrada per a cada franja 
horària serà de 2€/per persona i tots els ingressos generats pel 
cobrament de les entrades es descomptaran del pressupost de 
contractació. Alhora s’encarregarà de gestionar l’accés a la festa del joc i 
de l’esport bescanviant les entrades venudes per una acreditació o 
braçalet en tres punts diferents, un per cada grup d’edat. 

 
8 L’empresa que subministrarà els elements recreatius de la festa, també 

s’ocuparà de contractar un servei de vigilància que controlarà tot el 
material recreatiu en els horaris diürns i nocturns de tancament al públic. 
 

9 L'empresa s’encarregarà de la contractació d’una ambulància, per 
atendre les possibles situacions d’emergència que puguin sorgir durant 
la festa, de les 11h a les 14h30 i de les 16h a les 21h15 de dissabte a 
dilluns. 
 

10 L’empresa contractada s’ocuparà de la neteja i desinfecció dels espais, 
inflables, material...respectant les mesures de prevenció del Covid-19 
d’higiene i desinfecció validades pel Ministeri de Salut. 
 

11 L’empresa també subministrarà algun aparell per sonoritzar l’espai i 
posar música ambiental. 
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12 Aquesta activitat es realitzarà el dissabte 1, el diumenge 2 i el dilluns 3 

d’agost del 2020 de les 10h45 a les 14h30 i de les 15h45 a les 21h15 al 
Parc Central d’Andorra la Vella.  
 

13 Es limitarà l’aforament per franges horàries d’hora i mitja i entre cada 
grup es deixarà 15 minuts per fer la neteja i desinfecció si així ho 
estableix el protocol d’actuació i per a evitar aglomeracions. 

 
Grup 1 (infants de 3 a 6 anys): 5 franges horàries: 10h45-12h15 / 
12h30- 14h / 15h45 – 17h15 / 17h30 – 19h / 19h15 – 20h45 
Grup 2 (infants de 7 a 11 anys): 5 franges horàries: 11h-12h30 / 
12h45- 14h15 / 16h – 17h30 / 17h45 – 19h15 / 19h30 – 21h00 
Grup 3 (infants de 12 a 16 anys): 5 franges horàries: 11h15-12h45 / 
13h- 14h30 / 16h15 – 17h45 / 18h – 19h30 / 19h45 – 21h15 

 
14 Tots els elements hauran d’estar muntats el dissabte 1 d’agost a les 

10h30. 
 

15 El Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella destinarà un 
coordinador que vetllarà pel compliment dels protocols establerts i que 
podrà coordinar la cessió d’espais i instal·lacions segons necessitats i 
disponibilitat.  
 

16 Un cop finalitzada l’activitat el dilluns 3 d’agost a les 21h15 s’haurà de 
començar el desmuntatge i aquest haurà d’estar finalitzat el dimarts 4 
d’agost a les 12 hores. 
 

17 Criteris de selecció:  
 

a) De l’oferta proposada es tindrà en compte que els diferents 
inflables s’ajustin a la relació de material desitjat. 
b) En el cas que algun dels elements proposats no està en la relació 
tipus de material desitjat es valorarà que aquest es complementi amb les 
altres activitats que es proposen per a cada edat. És a dir que no 
s’ofereixi un inflable repetitiu o similar als altres proposats. 
c) El nombre mínim de llits elàstics que s’ofereixin ha de ser de 6 
llits i obligatòriament hi ha d’haver un tren infantil. 
d) Es tindran en compte les mesures de prevenció pel COVID19 que 
garanteixin la protecció de la salut dels infants. 
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e) S’escollirà el preu més econòmic de les ofertes que compleixen millor els 
tres primers criteris de selecció. 

 
18 Condicions: 

 

S’ha de presentar relació descriptiva del material ofert, un arxiu 
fotogràfic via correu electrònic amb el detall de cada element de les 
mides reals, el nombre de monitors necessari per a un correcte 
funcionament i el protocol d’actuació previst amb les mesures de 
prevenció del COVID19 
 

19 El preu s’ha de lliurar a la Central de Compres. 
 

20 Totes les empreses que presentin oferta a aquesta demanda de 
pressupost han de complir els següents punts: 

 Han de presentar còpia del Certificat de servei de prevenció aliè en 
compliment de la llei 34/2008 del 18 de desembre. 

 Han de presentar còpia de la pòlissa de responsabilitat civil per un valor 
no inferior a 500.000€ contractada amb un empresa d’assegurances 
legalment autoritzada al principat. 

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

Josep TUDÓ al número de telèfon 347 543. 

 

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. 
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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 29 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  

 



 
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 2020 
 
 
 
 
(Segell) (Signatura) 


