
 
 Central de compres i magatzem 

 
Andorra la Vella, 23 d’agost del 2019 

 

Ref.: NMX / 80301 COMPRA DE 16 BICICLETES INDOOR 
 

DEMANDA DE PREUS 

 

16 BICICLETES INDOOR PEL CENTRE 

ESPORTIU DELS SERRADELLS 
 

Característiques principals de les bicicletes: 
 

 Les bicicletes han de ser d’ús professional. 

 

 Les mides que han de tenir són: 

Llargada no superior a 120 cm.  

Amplada no superior a 70 cm. 

Alçada no superior a 130 cm. 

 

 El pes no ha de ser superior a 50kg aproximadament per poder 

manipular-la amb facilitat. 

 

 Tant el seient com el manillar s’ha d’ajustar en 4 direccions per 

facilitar al màxim la comoditat i perquè la pugui utilitzar qualsevol 

persona amb un alçada mínima de 150 cm. 

 

 Ha de tenir el sistema de fre magnètic i 24 nivells per satisfer als 

usuaris amb diferents nivells de condició física el qual es regularà 

amb una palanca de resistència. 

 



 
 Central de compres i magatzem 

 
 La corretja de transmissió ha de ser “Poly-V” o similar per ser 

silenciosa i tenir un pedaleig molt fluid. 

 

 Pedals amb doble link que combina SDP  i punteres per adaptar-se 

a sabatilles amb cala i sabatilla normal esportiva. 

 

Característiques de la consola 

 

 Pantalla LCD 

 

 Sensor d’ il·luminació per facilitar la lectura dels indicadors i que 

s’encengui automàticament al posar-se en marxa la bicicleta. 

 

 RPM que indiqui la cadència de la pedalada. 

 

 Potència i kilocalories 

 

 Freqüència cardíaca 

 

 Temps 

 

 Extres: Tenir funció bluetooth 

 

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. 
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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 2 de setembre 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 
2019 
 
 
 
 
(Segell) (Signatura) 


