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Andorra la Vella, 13 de febrer del 2020 

 

Ref.: CCA / 90101 MERCAT DE LA VALL 2020 

 

DEMANDA DE PREUS 

MERCAT DE LA VALL 
ÀREA DE TURISME 

 
L’Àrea de Promoció Turística i Comercial del Comú d’Andorra la Vella té la 

intenció de contractar una empresa per càrrega, muntatge, desmuntatge, i 

descàrrega de tot el material que s’utilitza per organitzar el Mercat de la Vall al 

barri antic d’Andorra la Vella. 

 

Lloc: Barri antic del Centre històric d’Andorra la Vella. 

Dies: 2 de maig, 6 de juny, 4 de juliol, 1 i 2 d’agost, 5 de setembre, 3 d’octubre  
 
Horaris del Mercat: 
 

- Dia 2 de maig: de les 11h a les 20h 

- Dia 6 de juny: de les 11h  a les 21h 

- Dia 4 de juliol: de les 11 a les 21h 

- Dia 1 i 2 d’agost: de les 11h a les 23h (muntatge dia 1 d’agost i 
desmuntatge el dia 3 d’agost a les 7h) 
 

- Dia 5 de setembre: de les 11h a les 21h 

- Dia 3 d’octubre:  de les 11h a les 19h 

 

Detall de la demanda: 

L’empresa que s’adjudicarà per aquest tipus de treball, s’haurà de fer càrrec del 

transport, càrrega, muntatge diari, desmuntatge diari, emmagatzematge al 

magatzem del carrer Dr. Vilanova. 
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L’empresa contractada per dit servei haurà de vetllar per tot el material durant 

tot el procés de la càrrega, muntatge, desmuntatge i descàrrega. 
 

El preu ofert ha de ser global per a totes les edicions, tot i això s’haurà de 

facturar un cop realitzat satisfactòriament per a cada edició. 

 

Servei a efectuar: 

- La càrrega s’efectuarà al magatzem del carrer Dr. Vilanova del qual 

l’empresa disposarà de les claus per carregar el material el dia abans. 
 

- Dia del mercat: 

- Muntatge: de 25 parades amb faldó i tendal, 20 taules de plàstic 

plegables amb faldó, 25 cadires de plàstic, muntar una carpa 3x3, collar 

al terra les dues portes de fusta, muntar i ubicar la senyalística. 

- Muntar instal·lacions elèctriques entre parades: muntar garlandes de 

llum (bombetes) a cada parada de mercat, el comú d’Andorra la Vella 

subministrarà el material i un punt de connexió elèctrica per endollar les 

garlandes de llum i els muntadors hauran de fer les connexions 

elèctriques (col·locar portalàmpades amb el cablejat necessari). 

- Els treballs hauran d’haver finalitzat com a màxim a les 9:00 h del matí. 

 

A l’acabar el muntatge, abans de marxar, l’empresa haurà de 

sol·licitar el vist-i-plau al coordinador del Mercat. 

 

Desmuntatge: de 25 parades, recollir tota la roba (faldons i tendals) 20 

taules de plàstic plegables, descollar del terra les portes de fusta, recollir 

la senyalística, recollir 10 cadires de plàstic, recollir tot el material que 

s’haurà muntat al matí. Traslladar tot el material al magatzem del C. Dr. 

Vilanova i deixar en ordre i endreçat.  

L’ inici dels treballs s’haurà de fer al tancament del mercat. Verificar que 

s’ha retornat tot el material i el seu estat. 
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- Funcionament: tot el material del Mercat de la Vall, haurà d’estar 

muntat abans de les 9h00. Pel que fa al desmuntatge, per motius de 

climatologia alguns dies del mercat s’haurà de realitzar abans.  

 

- El comú disposarà d’un coordinador durant les hores de muntatge, però 
no pel desmuntatge. 
 

- El departament de promoció turística i comercial facilitarà un plànol amb 

les ubicacions de tot el material, així com de les senyalitzacions i del 

llistat de tot el material a muntar per a cada edició. 

S’adjunta fotos d’alguns elements a muntar: 
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Per qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb la Sra. 

Mireia PEDESCOLL, tècnic de l’Àrea de Promoció Turística i Comercial al 

número de telèfon 730004. 

 

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. 
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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 26 de febrer 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) 


