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Andorra la Vella, 12 de desembre del 2019 
 

Ref.: CCA / 90301 CONTRACTE MANTENIMENT GRUP ELECTROGEN 
LIFTER 

 

DEMANDA DE PREUS 
 

CENTRE DE CONGRESSOS 
Demanda de preus per la contractació del servei de manteniment preventiu 

anual per l’any 2019 del grup electrogen de la marca LIFTER model 105Kva 

V230-400 ubicat al Centre de Congressos i segons especificació del fabricant. 
 

Revisió de les següents operacions: 
 

MOTOR: 
� Verificació dels nivells d’oli, líquids refrigerants i suports antivibradors.  

� Control de la temperatura i pressió d’oli, dels sistemes de seguretat i dels 

sistemes de comandament. 

� Verificació estanquitat circuits aire, combustible, sistema de 

preescalfament. 

� Inspecció visual dels filtres de la estanquitat de la bomba d’aigua. 

� Inspecció visual de l’acoblament motor- alternador, del cablejats flexibles, 

els maneguets i les corretges. 

ALTERNADOR : 
� Verificació de les connexions. 

� Inspecció del cablejat i connexions de potencia. 

� Control i ajustament  de la tensió, si fos necessari. 

� Proves d’arrencada del grup electrogen amb la càrrega de la instal·lació. 

� Quadre de control. 

� Comprovació i neteja de relés, contactors i elements auxiliars. 

� Verificació del funcionament correcte dels dispositius de seguretat i de 

control i d’ordres que gestiona la maniobra. 

� Inspecció de les connexions. 
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BATERIES 
� Inspecció de les bateries i de sulfatat de les bombes. Recarrega si fos 

necessari. 

� Verificació del nivell d’aigua. 

� Control del carregador i ajustament, si fos necessari. 

� Realització d’un simulacre de fallida elèctrica, per comprovació del correcte 

funcionament. 

� Visita mensual per arrencada en buit, inspecció visual i verificació de nivells 

(1 visita cada 4 mesos, comptant que una d’elles és el manteniment 

general). 

 
Donar preu anyal amb proposta de contracte dels serveis descrits anteriorment 

del 1 de gener de 2019 al 31 de desembre del 2019. 

 
Proposta renovable tàcitament per anys naturals. 
 
Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb el Sr. 

Josep Maria CID  al número de telèfon 730 005. 

 

Les condicions de presentació dels pressupostos són : 

1. 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. 

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

especificar-los, s’entendrà que no estan inclosos. 

3. S’ha d’especificar el termini de validesa de l’oferta presentada. 
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4. Les empreses adjudicatàries han de complir amb la normativa en matèria 

de Prevenció de Riscos Laborals de Seguretat i Salut en el Treball (Llei 

34/2008 del 18 de desembre del 2008). 

5. Les demandes de preus sol·licitades pel Comú seran amb caràcter 

nacional. 

 

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 17 de desembre abans de les 13 hores. 

El Comú desestimarà les ofertes què:  

• Siguin lliurades a un altre departament diferent de  la Central de 

Compres. 

• Siguin lliurades fora del termini estipulat per problemes informàtics o de 

comunicacions, o no presentin les degudes condicions. 

Atentament, 

 

LA CENTRAL DE COMPRES  

 

 


