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Andorra la Vella, 11 de novembre del 2022 

 

Ref.: NMX / 90102 XOCOFEST 2023 – JARDÍ DE PASQUA ALLARGAMENT 
TERMINI 

 

DEMANDA DE PREUS 

 

XOCOFEST 2023 

 

DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT 

JARDÍ DE PASQUA 

 

Demanda de preus per efectuar el disseny, l’execució i el 
manteniment del jardí de Pasqua “Xocofest 2023”(període del 31 
de març fins el 11 d’abril del 2023). 
 
Característiques generals: 
 
Disseny, execució i manteniment, d’un jardí de Pasqua, incloent muntatge, 
manteniment i desmuntatge segons les descripcions següents: 
 

1. Dimensions: 
L'àmbit d'actuació és la plaça que es troba al numero 112 de l’avinguda 
Meritxell amb una superfície d'uns 384 m2. 

2. L’espai assignat ha de disposar d’accessibilitat universal 
Adaptació de continguts a l'espai assignat. 

3. Per a poder pressupostar els treballs serà obligatori haver mantingut 
prèviament una reunió amb els representants del Comú per conèixer 
l’abast dels treballs i resoldre qualsevol dubte 
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Aquesta visita s’haurà de solꞏlicitar per correu a l’adreça 
promocio.comercial@omuandorra.ad.  
 

4. L'adjudicatari haurà de presentar l'oferta tenint en compte que s'haurà de 
fer càrrec tant del muntatge i desmuntatge, del manteniment i 
funcionament, i si fos el cas, dels elements instalꞏlats, durant tot el període 
del contracte. 

5. La relació de treballs similars realitzats per l’empresa, indicant el títol, el 
client, la persona de contacte i l’any, així com el nivell de satisfacció per 
part del client. 

 
 
Ubicació: 
Av. Meritxell, 112 
 
Dates de l'esdeveniment: 
 
Del 31 de març al 10 d’abril de 2022. El muntatge haurà d’estar finalitzat abans 
del dia 30 de març a les 12 hores. El desmuntatge i trasllat al magatzem del 
Comú del material escaient es realitzarà el dimarts dia 11 d’abril, sempre amb 
l'acord del Comú d'Andorra la Vella. 
 
Requisits solꞏlicitats: 
 
A banda de l'oferta econòmica s'haurà de presentar informació gràfica; renders, 
simulacions, plànols, etc., de com quedarà decorada tota la plaça. 
Aquestes simulacions hauran de ser molt realistes amb l’espai i els elements 
proposats, en el cas de dubtes sobre la proposta el Comú, podrà solꞏlicitar 
mostres dels materials que es volen emprar i figures o elements similars, així 
com fotos d’altres muntatges realitzats. 
 
Criteris d’adjudicació: 
 
Es puntuarà l'oferta sobre tres criteris: 
 
Proposta econòmica: 30 punts, per aplicació de la fórmula: 
P=30 x Of min/Of val 
On: 
P: punts obtinguts 
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Of min: oferta mínima entre tots els que liciten 
Of val: oferta a valorar 
 
Adequació de la instalꞏlació: 50 punts 
Qualificació de 0 a 50 punts considerant els aspectes següents: 

‐ Qualitat del material, entenent com aquesta la comparació del material 
ofert d'entre tots els licitadors. (10 punts). 

‐ L'estètica de la proposta, entenent com aquesta la comparació del 
projecte decoratiu ofert d'entre tots el licitadors (40 punts). 

 
Currículum de l'empresa: 20 punts. 
Segons relació del licitant en el subministrament i muntatge d'elements similars 
acreditats pel licitant, degudament certificada i valorada la satisfacció per part del 
contractant, i per aplicació de la fórmula: 
P = 20 x Of max/Of val 
On: P: punts obtinguts 
Of max: Millor currículum d'entre tots els que liciten (20 punts la proposta de més 

experiència, 1 punt la de menor, sent la resta calculades de forma 
proporcional) 

Of val: Currículum a valorar 
 
La no presentació de certificats suposarà una valoració de O punts en aquest 
apartat. 
 
Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb el Sr. 
Francisco Delgado al número de telèfon 730034. 
 

Les condicions de presentació dels pressupostos són: 

1. Les demandes de preus solꞏlicitades pel Comú són amb caràcter nacional. 

2. Adjuntar còpia de la targeta de REGISTRE DE COMERÇ I INDÚSTRIA 

actualitzada i/o equivalent. 

3. Declaració responsable signada pel licitador o representant autoritzat del 

licitador, relativa a les condicions i als criteris de contractació inclosos en la 

demanda, així com a l’absència de causes d’exclusió, d’acord amb els termes 

dels articles 13 i 34 de la Llei de contractació pública, segons els models que 

s’adjunten. 
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4. En el preu s’han de detallar tots els impostos aplicables. En cas de no 

especificar-los, s’entendrà que SI estan inclosos. 

5. S’ha d’especificar el termini de validesa de l’oferta presentada. 

6. Les empreses adjudicatàries han de complir amb la normativa en matèria de 

Prevenció de Riscos Laborals, de Seguretat i Salut en el Treball.  

7. Les ofertes lliurades i/o rebudes per problemes informàtics o de 

comunicacions fora del termini estipulat seran desestimades. 

 

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 12 de desembre abans de les 13 hores. 

 

Atentament, 

 

CENTRAL DE COMPRES  



DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
Relativa a la facultat del licitador per contractar amb el Comú d’Andorra la Vella 
 
En cas que el licitador sigui una persona jurídica: 
...................................................................................................................., major d’edat, 
de nacionalitat...................... amb número de passaport o DNI ................., en qualitat de 
representant de la societat ..................………………………………., amb NRT / NIF núm. 
........................................................, licitadora a la contractació 
..........................................................................................................................................,  
 
DECLARO sota la meva responsabilitat que: 
 
a) La societat està vàlidament constituïda i, d’acord amb el seu objecte social, compta 
amb l’habilitació empresarial per a l’exercici legal de l’activitat objecte de contracte; 
 
b) Exerceixo la deguda representació per presentar la proposició a aquesta licitació; 
 
c) La societat compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional exigides, si és el cas, pel plec de bases; 
 
d) La societat no està sotmesa a cap prohibició de contractar i, concretament, no es 
troba en cap dels supòsits previstos en l’article 13 “Prohibicions de contractar”, de la Llei 
de contractació pública, de 12 de maig del 2022; 
 
e) Les circumstàncies relatives a la solvència, la capacitat i l’absència de prohibicions 
de contractar, es donen en la data de presentació de l’oferta i seguiran vigents quan es 
perfeccioni el contracte; 
 
f) La societat no ha estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències 
condemnatòries fermes per conductes discriminatòries per raó de sexe en els tres anys 
anteriors a la data de presentació d’aquesta proposició; 
 
g) Per a tots els dubtes, qüestions i incidències a què doni lloc la interpretació, aplicació 
i execució del contracte, la societat se sotmet expressament a la legislació del Principat 
d’Andorra i a la jurisdicció dels tribunals andorrans; 
 
h) L’adreça de correu electrònic designada per rebre les notificacions relatives a la 
licitació de referència és la següent................................................................... 
 
I perquè consti, signo aquesta declaració sota la meva responsabilitat. 
 
Andorra la Vella, .......................................... del 2022 
 
Segell i signatura 
  



DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
Relativa a la facultat del licitador per contractar amb el Comú d’Andorra la Vella 
 
En cas que el licitador sigui una persona física: 
...................................................................................................................., major d’edat, 
de nacionalitat...................... amb número de passaport o DNI ................., titular del 
negoci ..................................................................................………………………………., 
amb NRT / NIF..............................................................., licitador a la contractació 
..........................................................................................................................................,  
 
DECLARO sota la meva responsabilitat que: 
 
a) Disposo de plena capacitat jurídica i d’obrar, i compto amb l’habilitació empresarial o 
professional per a l’exercici legal de l’activitat objecte del contracte; 
 
b) Compleixo els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional 
exigides, si és el cas, pel plec de bases; 
 
c) No incorro en cap prohibició de contractar i, concretament, no em trobo en cap dels 
supòsits previstos en l’article 13 “Prohibicions de contractar”, de la Llei de contractació 
pública, del 12 de maig del 2022; 
 
d) Les circumstàncies relatives a la solvència, la capacitat i l’absència de prohibicions 
de contractar, es donen en la data de presentació de l’oferta i seguiran vigents quan es 
perfeccioni el contracte; 
 
e) No he estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències 
condemnatòries fermes per conductes discriminatòries per raó de sexe en els tres anys 
anteriors a la data de presentació d’aquesta proposició; 
 
f) Per a tots els dubtes, qüestions i incidències a què doni lloc la interpretació, aplicació 
i execució del contracte, em sotmeto expressament a la legislació del Principat d’Andorra 
i a la jurisdicció dels tribunals andorrans; 
 
g) L’adreça de correu electrònic designada per rebre les notificacions relatives a la 
licitació de referència és la següent................................................................... 
 
 
I perquè consti, signo aquesta declaració sota la meva responsabilitat. 
 
 
Andorra la Vella,.....de ........................... del 2022 
 
 
 
 
Segell i signatura 
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