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A. CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

 

1. OBJECTE 

Aquest plec té per objecte la contractació del subministrament i de la instal·lació del 
mobiliari de la nova Llar de jubilats del Comú d’Escaldes-Engordany, actualment en obres, 
(d’ara endavant, el Comú), d’acord amb els requeriments establerts a les Prescripcions 
Tècniques.  

Als efectes del que disposa l’article 27 de Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública, 
atesa la diversitat dels béns i articles a subministrar, la contractació es realitzarà per lots: 
 
LOT 1: Mobiliari de despatxos i auxiliars. 
LOT 2: Equipament de cuina.  
 
Els licitadors podran presentar oferta a un o a ambdós lots.  
 
La relació de béns a subministrar, les seves característiques tècniques i la resta 
d’especificacions estan previstes en les prescripcions tècniques. 

2. CAPACITAT PER CONTRACTAR 

Estan capacitades per contractar amb el Comú les persones físiques o jurídiques andorranes 
que tinguin plena capacitat jurídica i d'obrar, que disposin de la solvència econòmica i financera, 
tècnica i professional necessària per executar-lo i no es trobin en cap dels supòsits que 
impedeixin contractar amb l'Administració assenyalats a l’article 13 de la Llei.  
 
Els licitadors han de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o professional exigible 
per portar a terme l’activitat o la prestació que constitueix l’objecte del contracte. 
 
També poden presentar-se a aquesta licitació les unions temporals d'empreses (UTE) que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-se en 
escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, cadascun dels 
empresaris que concorrin a licitació integrats en una unió temporal, han d’acreditar la capacitat 
i solvència en els mateixos termes definits als paràgrafs anteriors, així com el nom i les 
circumstàncies dels qui la constitueixen i la seva participació i que assumeixen el compromís 
de constituir-se formalment en una unió temporal, si resulten adjudicataris. La durada de la UTE 
ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

3. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT. FORMA I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.  

L’expedient de contractació es tramitarà mitjançant la modalitat ordinària  
 
El contracte s’adjudicarà mitjançant concurs, pel procediment obert, al proponent que, en 
conjunt presenti la proposició més avantatjosa, d’acord amb una pluralitat de criteris econòmics 
i qualitatius. 

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

D’acord amb la previsió de l’article 23 de la Llei, el valor estimat del contracte es de 
NORANTA MIL EUROS (90.000.- €) (IGI inclòs), desglossat per lots, amb els imports i 
preus que es detallen tot seguit:  
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Lot Preu  
1 60.000 € 
2 30.000 € 
Total 90.000 € 

 
En la seva proposta econòmica, els licitadors hauran d’indicar l’IGI a aplicar, com a partida 
independent.  

5. LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ 

Els bens objecte de subministrament han d’estar a Andorra, en disposició de poder ser 
lliurats i instal·lats o muntats en obra i poder fer-se’n la recepció, segons indicacions de la 
Direcció Facultativa de les obres i/o del Comú, durant la primera setmana del mes 
d’octubre. 
 
Per motius de compatibilització amb l’acabament de les obres, hi ha la possibilitat que 
l’adjudicatari hagi de custodiar els bens objecte de subministrament mentre la Direcció 
Facultativa de les obres i/o el Comú no requereixi el seu lliurament.  

6. REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O 
PROFESSIONAL  

 
Els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica i professional que han de complir 
els licitadors són els següents: 

- solvència econòmica i financera: disposar d’un patrimoni net superior a la xifra 
del capital social (en cas d’empresaris persones jurídiques) o un patrimoni net 
positiu (en cas d’empresaris persones físiques). Aquest requisit s’acreditarà 
mitjançant l’aportació dels comptes anuals del darrer exercici i justificant del seu 
dipòsit al Registre de dipòsit de comptes, en el moment de la signatura del contracte 
pel licitador que resulti adjudicatari.  

 
- solvència tècnica o professional: haver realitzat un mínim de 3 subministraments 

de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte 
durant els últims 5 anys, per imports iguals o superiors al valor estimat del contracte 
(60.000.- € en cas de presentar oferta al lot 1 i/o a 30.000. € en el cas de presentar-
ne al Lot 2). Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació de certificats o 
declaracions de compliment satisfactori expedits pels destinataris del sector públic 
o privat dels subministraments. (s’incorporaran al sobre B, en tant que també es 
objecte de valoració). 

7. PRESENTACIÓ D’OFERTES 

El termini per a presentar les ofertes serà de com a mínim 30 dies hàbils a comptar del de 
de la publicació de l’edicte de licitació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).  
 
Les ofertes s’han de presentar al Servei de Tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany, 
abans de l’hora i data límit assenyalada a l’edicte. No s’acceptarà cap oferta presentada 
fora de termini. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 33 de la Llei, la presentació de les ofertes suposa 
l’acceptació incondicionada, per part dels licitadors, de la totalitat de les clàusules i 
condicions d’aquest plec, sense excepció o reserva, així com l’autorització al Comú i a la 
mesa de contractació de verificar les informacions aportades.  
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Cada licitador no podrà presentar més d'una oferta ni subscriure’n cap en UTE amb uns 
altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d'una UTE. La infracció d'aquestes 
normes donarà lloc a la no admissió de totes les ofertes per ell subscrites. 
 

8. CONTINGUT DE LES OFERTES  

Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes en dos sobres tancats (A i B) en quina 
cara anterior es farà constar el nom i cognoms o raó social del licitador i el títol del 
concurs. 
 
Els sobres contindran la documentació següent: 
 
SOBRE A (DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA):  
 

- Declaració responsable relativa a la facultat per contractar amb l’administració 
pública signada pel licitador, d’acord amb el model de l’Annex 1.1 o el de l’Annex 
1.2, segons sigui el licitador una persona jurídica (societat) o una persona física, 
respectivament. En el cas de licitadors que concorrin a la licitació amb el compromís 
d’agrupar-se en una UTE, cadascun ha de presentar una declaració responsable 
per separat. 

- Còpia del passaport o del document d’identitat del licitador (si aquest és persona 
física) o del representant del licitador (si aquest és persona jurídica). 

- Còpia del certificat d'inscripció al Registre de Comerç i Indústria (Tarja de Comerç). 
- Si el licitador és una societat:  

o Còpia del certificat d’inscripció al Registre de Societats Mercantils (Tarja de 
Societat)  

o Còpia de l’escriptura de poder o de nomenament de càrrec representatiu a 
favor del representant del licitador (si no apareix com a càrrec representatiu 
al certificat d’inscripció al Registre de Societats Mercantils. 

- Declaració responsable relativa a l’acompliment de les obligacions en matèria de 
seguretat i salut en el treball, d’acord amb el model de l’annex 4. 

- Si és el cas, declaració de compromís de constitució d’una UTE d’acord amb el 
model de l’annex 5.  

 
 
SOBRE B (OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ PER A LA PONDERACIÓ DELS 
ALTRES CRITERIS D’ADJUDICACIÓ) 
 

- L’oferta econòmica d’acord amb el model de l’Annex 2 en què es detalli el preu en 
euros i l’import de l’IGI com a partida independent. A tots els efectes, s’entendrà que 
les ofertes econòmiques inclouen tots els tributs que siguin d’aplicació, així com totes 
les despeses en les que l’adjudicatari hagi d’incórrer per al compliment del contracte 
com les despeses de transport, lliurament, instal·lació i muntatge dels béns objecte de 
subministrament, així com la retirada i la gestió dels residus generats. 
 
Cada licitador només podrà presentar una sola oferta per cada bé objecte de 
subministrament.  
 

- Els següents documents relatius a la proposta, diferents del preu, per a la ponderació 
dels criteris d’adjudicació assenyalats a la clàusula 9: 
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o Descripció tècnica i estètica amb les fitxes tècniques i fotografies dels béns a 
subministrar amb indicació exacta de marca, tipus, versió i accessoris ofertats, 
especificant a més, l'abast de la garantia i el servei postvenda. 

o Catàlegs en els que figurin les característiques tècniques i prestacions del 
mobiliari de despatxos i auxiliars (LOT 1)  

o Certificats o declaracions de compliment satisfactori expedits pels destinataris 
del sector públic o privat de subministraments de la mateixa o similar naturalesa 
que els que constitueixen l’objecte del contracte durant els últims 5 anys, pels 
imports assenyalats a la clàusula 6.  

o Proposta de millora del termini de garantia del subministrament de l’equipament 
de cuina (LOT 2), d’acord amb el model de l’annex 3. 

Els documents que componen les ofertes no hauran de tenir omissions, errades o esmenes que 
puguin portar a error en la seva lectura o interpretació.  

9. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

Per tal de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, es tindran en consideració els 
següents criteris d’adjudicació:  
 
Pel LOT 1:  

Criteris Quantitatius:  

- Oferta econòmica: 30% - (Vi) 

- Experiència: 15%- (Ei) 

Criteri Qualitatiu:  

Qualitats estètica i d’adequació a l’espai i constructiva del mobiliari: 55%- (Qi) 

 

Puntuació d’una oferta “i ”:  

Pi = (0,30 x Vi) + (0,15 x Ei) + (0,55 x Qi)   

 

Pel LOT 2:  

Criteris Quantitatius:  

- Oferta econòmica: 60% - (Vi) 

- Millora del termini de garantia 30%- (Gi) 

- Experiència: 10%- (Ei) 

 

Puntuació d’una oferta “i ”:  

Pi = (0,60 x Vi) + (0,30 x Gi) + (0,10 x Ei)  

 

Essent:  

Vi: Qualificació (de 0 a 10 punts) de l’oferta econòmica  

Vi= 10* (1- (Oi – Om) / Om)  

Om= pressupost de l’oferta més econòmica.  

Oi= pressupost de l’oferta “i”. 



 

7 
 

 

Qi: la qualificació (0 a 10) de les qualitats estètica i d’adequació a l’espai i constructiva 
del mobiliari de despatxos i auxiliars (LOT 1). 

La Mesa valorarà lliurement:  
o la qualitat estètica del mobiliari així com l’adequació del mateix a l’espai on 

ha d’anar ubicat, segons les seves dimensions, característiques espacials, 
nivell d’acabats, etc..  

o les millores pel que fa a les característiques orientatives que s’indiquen a les 
prescripcions tècniques.  

Per avaluar la qualitat constructiva i les característiques funcionals i estètiques del mobiliari 
proposat serà imprescindible la presentació de catàlegs en els quals figurin les 
característiques tècniques i prestacions del mateix. El mobiliari proposat pels licitadors 
vindrà assenyalat al catàleg de tal manera que sigui fàcilment identificable per a la Mesa 
de contractació.  

Per a aquesta tasca la Mesa podrà demanar l’ajut de professionals qualificats en la matèria 
(arquitectes, decoradors...) 

 

Ei: la qualificació (0 a 10) de l’experiència en subministraments de la mateixa o similar 
naturalesa 

Es valorarà l’experiència del licitador en els subministraments de la mateixa o similar 
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte durant els últims 5 anys, per 
imports iguals o superiors al valor estimat del contracte (60.000.- € en cas de presentar 
oferta al lot 1 i/o a 30.000. € en el cas de presentar-ne al Lot 2) amb un màxim de 4 
subministraments:  

o 2 punts per subministrament 
o 1 punt addicional si es tracta de subministraments a entitats del sector públic 

(amb un màxim de 2 subministraments) 

Gi: la qualificació (0 a 10) de la millora del termini de garantia del subministrament 

Als efectes de garantir una major seguretat en la qualitat dels béns, es valorarà la millora 
del termini de garantia respecte del previst a la clàusula 16 (1 any) a raó de 2,5 punts per 
cada any d’augment. Com a màxim es valoraran 4 anys d’augment.  

La millora del termini de garantia no vincularà el retorn de la garantia definitiva (del 5% de 
l’import de l’adjudicació) prevista a la clàusula 12. 

 
10. MESA DE CONTRACTACIÓ. OBERTURA I CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES 
 
La mesa de contractació procedirà a l’obertura i examen de la documentació del sobre “A”. 
La mesa de contractació acceptarà, per a la fase posterior, aquelles ofertes que incloguin 
en el sobre “A” tots els documents esmentats en el present plec. 
 
Un cop obert el sobre "A", la mesa de contractació pot ajornar, a la seva discreció, un dia 
laborable l'obertura del sobre "B" en el cas que consideri que en la documentació del sobre 
"A" d'alguna o d'algunes de les ofertes existeixen defectes, sempre que la documentació 
referida no pugui ser proveïda al moment de l’obertura pel licitador que ha presentat l’oferta. 
 
Quan es consideri que a la documentació del sobre "A" no existeixen defectes, la mesa de 
contractació procedirà a l’obertura del sobre “B” de les ofertes admeses en la fase 
precedent. 
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En cas de dubte racional sobre l’admissibilitat o la correcció d’algun dels documents 
inclosos en alguna de les ofertes, la mesa de contractació té potestat per decidir sobre 
l‘acceptació o rebuig de les ofertes. 
 
Les obertures dels sobres “A“ i “B” són públiques i la mesa de contractació aixecarà una 
acta del resultat de l’acte de l’obertura. 
 
La mesa de contractació avaluarà les ofertes i assignarà a cadascuna la puntuació que 
objectivament li pertoqui. A continuació sotmetrà la proposta d’adjudicació corresponent a 
la consideració de l’òrgan de contractació. 

11. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte per lots o declararà deserta 
l’adjudicació, totalment o parcial, en un termini màxim de dos mesos a comptar de la data 
d’obertura de les ofertes.  
 
La resolució d’adjudicació es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i es 
notificarà als licitadors. 
 
Independentment de la resolució presa, els licitadors renuncien expressament des d’ara a 
reclamar cap mena d’indemnització pels costos de redacció de les seves ofertes. 

12. GARANTIES 

D’acord amb el que estableix l’article 57 de la Llei, no s’exigeix garantia provisional.  
 
El licitador que resulti adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5% de 
l’import de l’adjudicació, com a més tardar al moment de formalitzar el contracte. 
 
La garantia definitiva estarà afectada primordialment a la responsabilitat que es derivi del 
contracte i, per fer-la efectiva, el Comú té preferència sobre qualsevol altre creditor, sigui 
quina sigui la naturalesa d’aquest creditor i el títol en què es fonamenti la seva pretensió. 
 
La garantia es pot constituir per transferència bancària, per xec bancari, mitjançant un aval 
d’entitat bancària o una assegurança de caució subscrita amb una entitat asseguradora 
degudament autoritzades per operar al Principat d’Andorra, aportant el justificatiu bancari 
de la constitució de la garantia, quan escaigui. 

13. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

D’acord amb l’article 42 de la Llei, un cop publicada la seva adjudicació, el contracte es 
formalitzarà en el termini màxim de 30 dies en el corresponent document administratiu, que 
s’ha d’ajustar exactament a les condicions de la licitació. En el cas que el contracte s’hagi 
adjudicat a una UTE, el termini de firma es pot ampliar per permetre’n la formalització en 
escriptura pública.  

Si per causa imputable a l’adjudicatari el contracte no es pot formalitzar en el termini 
establert l’òrgan de contractació n’acorda l’anul·lació, amb apoderament de la garantia 
definitiva per atendre els danys i perjudicis soferts en l’import que es determini. En el cas 
que l’adjudicatari no hagi constituït la garantia definitiva, l’òrgan de contractació li reclamarà 
l’import. 
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14. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El contractista està obligat a lliurar els béns objecte de subministrament en el temps i lloc 
fixats en el contracte, amb subjecció al que s’estableixi en els seus pactes i de conformitat 
amb el present plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques.  
 
L’adjudicatari no té dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis 
ocasionats en els béns abans de lliurar-los al Comú, llevat que aquest últim hagués 
incorregut en mora en rebre’ls.  

La constitució en mora del contractista no requereix interpel·lació o intimació prèvia per part 
del Comú. 

15. LLIURAMENT I RECEPCIÓ  

El lliurament es considerarà realitzat quan els béns objecte del subministrament hagin estat 
efectivament rebuts pel Comú d’acord amb les condicions establertes al contracte i no 
implicarà per si mateix conformitat amb el subministrament. 
 
Si els bens objecte del subministrament es troben en estat de ser rebuts i a satisfacció del 
Comú, l’acte de recepció o conformitat constatant el compliment, tindrà lloc en el termini 
màxim d’un mes a comptar de la data del lliurament i es formalitzarà en una acta de 
conformitat que signaran un representant del Comú i un representant del contractista. 
 
Si els béns no es troben en estat de ser rebuts, s’ha de fer constar així en l’acta i el 
contractista haurà de procedir a un nou subministrament o a reparar els defectes observats 
de conformitat amb el que s’hagi pactat.  

16. TERMINI DE GARANTIA  

D’acord amb el que estableix l’article 55.4, un cop lliurats els béns, a partir de la data de 
l’acte de recepció o conformitat, començarà a comptar el termini de garantia que, 
s’estableix en UN (1) ANY. Si els béns subministrats tenen una garantia de fabricació 
superior que consti a la documentació de la proposició tècnica del sobre B, serà aquesta la 
que prevalgui.  
 
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els béns 
subministrats, el Comú te dret a reclamar del contractista que reposi els que siguin 
inadequats o que els repari.  
 
Acabat el termini de garantia sense que el Comú hagi formulat objecció o denúncia, el 
contractista queda exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats i se li 
retornarà la garantia definitiva. 

17. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA  

L’execució del contracte s’efectua a risc i ventura del contractista que ha d’indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte quan aquests danys i perjudicis hagin estat 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre del Comú. Amb aquesta 
finalitat, l’adjudicatari haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
en vigor durant tota la durada del contracte. 
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18.SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El contractista ha de complir amb les obligacions establertes a la Llei 34/2008, del 18 de 
desembre, de la seguretat i la salut en el treball, així com els reglaments en vigor en 
aquesta matèria. 

En aquest sentit, el Comú podrà sol·licitar-li la documentació acreditativa del declarat en la 
declaració responsable de l’annex 4. El no compliment serà motiu de resolució del contracte 
i es podran emprendre accions legals contra l’empresa. 

19. PAGAMENTS AL CONTRACTISTA 

El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels bens objecte del subministrament 
efectivament lliurats i formalment rebuts pel Comú d’acord amb les condicions establertes 
en el contracte.  
 
El pagament del preu es farà contra presentació de la factura emesa pel contractista i 
conformada pel responsable del Departament d’Urbanisme en els terminis i condicions 
establertes a la Llei.  

20. REVISIÓ DE PREUS 

Atès el termini d’execució del contracte no procedeix la revisió de preus. 

21. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ  

D’acord amb el que disposa l’article 54.1.b) de la Llei no es possible la cessió del contracte 
per part del contractista.  
 
El contractista pot concertar amb tercers la realització de determinades prestacions 
derivades del contracte, amb l’autorització prèvia del Comú. En aquest cas els 
subcontractistes només queden obligats davant del contractista principal, que assumeix, 
per tant, tota la responsabilitat de l’execució del contracte davant del Comú.  

22. INCOMPLIMENT PER RETARD EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Quan el contractista, per causes exclusivament a ell imputables, incorregués en mora en 
relació amb qualsevol termini de lliurament total o parcial, el Comú podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte, amb pèrdua de la garantia, o per la 
imposició d’una penalització diària en la proporció de 2 € per cada 1.000 € del preu del 
contracte. 
 
Si el Comú opta per la imposició de penalitzacions, els imports d’aquestes es faran efectius, 
mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o parcial, 
s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia definitiva que s’hagi constituït, quan no 
es puguin deduir de la/les factura/es.  

23. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte s’extingirà quan es compleixi o per resolució. Les causes i els efectes de 
resolució del contracte són les establertes a l’article 53 de la Llei.  
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24. REGIM DE DE RECURSOS 

D’acord amb l’article 9.2 de la Llei, les qüestions que sorgeixin arran de la interpretació, la 
modificació, els efectes, l’execució i la resolució del contracte es resoldran per la Junta de 
Govern del Comú, sens perjudici dels recursos administratius i jurisdiccionals i dels 
procediments d’arbitratge previstos per l’ordenament. 
 
Els litigis relatius a l’execució de tots els contractes regulats per la Llei, queden sotmesos 
a la jurisdicció dels tribunals andorrans. Les controvèrsies relatives als contractes 
administratius corresponen a la jurisdicció administrativa. 

25. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

D’acord amb el que disposa l’article 16 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de 
protecció de dades personals (en endavant, LQPD), s’informa que:  
 
El responsable del tractament de les dades personals facilitades, és el Comú d’Escaldes-
Engordany, amb domicili a Parc de la Mola, 6, Escaldes, AD700 Escaldes-Engordany, amb 
telèfon +376 890890 i adreça electrònica comu@e-e.ad 
 
Podeu contactar amb el nostre delegat de protecció de dades en relació amb totes les qüestions 
relacionades amb el tractament de les vostres dades personals i per exercir els vostres drets, 
adreçant-vos per escrit a l'adreça electrònica dpd@e-e.ad. 
 
El tractament té per finalitats la gestió i la tramitació dels procediments de contractació pública. 
Les dades personals no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats ni per 
a l’adopció de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils. 
 
Les bases legitimadores són el compliment d’una obligació legal, en particular, del disposat a 
la Llei de contractació pública; el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en 
l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, que es desprèn del disposat 
a la mateixa Llei de contractació pública; i l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és 
part (article 6, apartat 1, lletres c) e) i b) respectivament de la LQPD). 
 
Les dades no es comunicaran a tercers, excepte que existeixi una obligació legal. No està 
previst fer transferències internacionals de dades. 
 
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats 
per les quals es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar 
de les referides finalitats i del tractament de les dades, tenint en compte el que estableixi la 
normativa d’arxius i documentació i/o determini la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la 
Documentació (CNAAD) a través de les taules d’avaluació de la documentació. 
 
Els licitadors poden exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades, així 
com el de limitació al tractament de les mateixes, presentant una sol·licitud al Servei de Tràmits 
del Comú o enviant-la a l’adreça electrònica comu@e-e.ad. 
 
També poden presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades 
(www.apda.ad) si considereu que el Comú ha incomplert algun dels preceptes establerts en la 
normativa de protecció de dades, especialment si no heu obtingut una resposta satisfactòria en 
l’exercici dels drets anteriorment esmentats. 
 
(segell) (signatura) 
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B. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
CRITERIS I CONDICIONS DE LA PROPOSTA 

 

LOT 1 

1. Ubicació: 

L’Entrega del mobiliari serà a la nova llar de jubilats, situada al: 

Carrer del Prat Gran, Edifici Prat Gran 
 
AD700 Escaldes-Engordany 
 
2. Característiques orientatives pel que fa a criteris qualitatius: 

Subministrament i col·locació del mobiliari per a la nova llar de jubilats, consistents en: 

1. Sofà de tres places amb estructura i armadura de fusta de pi i tauler de MDF. 
Revestit amb escuma de poliuretà d´alta densitat amb un HR de 30 kg/m3, amb 
bastidor de potes exterior de fusta massissa. Seient amb bastidor amb sistema de 
suspensió mitjançant cingles elàstiques d'alta resistència NEA i goma escuma dʻalta 
densitat. Seient ergonòmic amb braços entapissats també amb escuma de poliuretà 
d'alta densitat de 30 kg/m3. Respatller de goma escuma de poliuretà RH 25 kg. 
Base amb potes amagades de polipropilè. Color fosc tipus gris antracita o negre. 

Exemple: 

    

2. Sofà de dues places amb estructura i armadura de fusta de pi i tauler de MDF. 
Revestit amb escuma de poliuretà d´alta densitat amb un HR de 30 kg/m3, amb 
bastidor de potes exterior de fusta massissa. Seient amb bastidor amb sistema de 
suspensió mitjançant cingles elàstiques d'alta resistència NEA i goma escuma dʻalta 
densitat. Seient ergonòmic amb braços entapissats també amb escuma de poliuretà 
d'alta densitat de 30 kg/m3. Respatller de goma escuma de poliuretà RH 25 kg. 
Base amb potes amagades de polipropilè. 

Exemple: 
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3. Butaca individual d’estructura i armadura feta amb fusta de pi recobert per tauler de 
partícules de 18 mm i revestit amb escuma de poliuretà d'alta densitat amb un HR 
de 30 kg/m3. Amb seient amb bastidor amb sistema de suspensió mitjançant cingles 
elàstiques d'alta resistència NEA i goma escuma dʻalta densitat. Els braços tenen la 
mateixa longitud que el fons de la peça i estan tapissats en goma escuma, igual que 
el respatller, amb goma escuma de poliuretà RH 25 kg. Gruix mitjà 50 mm. La base 
serà amb potes de fusta de faig, despuntades amb bastidor de fusta massissa. Tres 
colors. Verd “oliva”, crema “mostassa” i vermell “bordeus”. 

Exemple: 

 

4. Cadira amb estructura i carcassa fabricats en fusta massissa de faig, amb 
assemblatges i cargols ocults. Assemblatges amb escopladures d'espiga i sistema 
d'esquadres col·locades de forma asimètrica amb doble reforç anterior i posterior 
per millorar-ne la resistència. Seient laminat en contraxapat de 16 mm. De 
gomaescuma de poliuretà RH de 30kg, amb un gruix mitjà de 35 mm. Seient 
ergonòmic. Peus de quatre potes de faig massís, les dues del davant unides entre 
si mitjançant el bastidor i les dues de darrere formen el pilar des del terra fins al 
respatller. Color del seient en gris clar. 

Exemple: 

 

5. Cadira amb braços, de fusta i seient i respatller entapissat. Estructura de tub d´acer 
de 18x2mm, i seient i respatller fets de fusta contraxapada acabat en roure natural. 
Escumes de tall de seient densitat 35 kg/m3 i 10mm gruix i encolada. Acabat dels 
peus metàl·lics, amb  pintura en pols epoxi/polièster de gruix 50-90micres i acabat 
cromat Tapisseria en color / p-249 : ral 1019 “grey beige”. 

Exemple: 
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6. Cadira amb estructura i carcassa fabricats en fusta massissa de faig revestit amb 
escuma de poliuretà d´alta densitat amb un H.R. de 30kg/m3, amb assemblatges i 
cargols ocults. Amb seient i respatller d’una sola peça revestida de goma de 
poliuretà densitat HR 30kg/m3 dura i gruix de 2 cm. Els peus seran d’estructura 
metàl·lica amb dos suports en forma de patí dissenyat amb vareta de 12 mm. Amb 
reforç posterior per més estabilitat. L'entapissat de color fosc tipus gris “antracita” o 
negre. Els peus amb color negre. 

Exemple: 

 

7. Cadires lleugeres i apilables fabricades totalment amb tecnopolímer. Amb 
recoltzabraços . Per anar tant a exterior com a interior. Tres colors combinats – gris 
“antracita”, verd “oliva” i vermell “bordeus”  

Exemple: 

           

8. Cadira lleugera amb un disseny corbat a la carcassa per una asseguda de llarga 
durada amb una estructura i carcassa fabricats en fusta massissa de faig revestit 
amb escuma de poliuretà d´alta densitat amb un H.R. de 30kg/m3, amb 
assemblatges i cargols ocults. El seient i respatller, d’una sola peça revestida de 
goma de poliuretà densitat HR 30kg/m3 dura i gruix de 2 cm. Amb peus amb una 
estructura de potes amb bastidor de ferro i revestiment de fusta de faig. Color crema 
tipus “mostassa”. 

Exemple: 

        



 

15 
 

9. Tauleta de centre, baixa, amb estructura metàl·lica de tub quadrat 30 mm i encerclat 
complert horitzontal i vertical. Sobre amb doble calaixera fet tot amb fusta de roure 
natural i envernissat setinat Color de les potes fosc, tipus gris “antracita” o negre.  
 
Exemple: 

    

10. Tauleta de racó, baixa, amb estructura metàl·lica de tub quadrat 30 mm i encerclat 
complert horitzontal i vertical. Sobre amb un calaix fet tot amb fusta de roure natural 
i envernissat setinat Color de les potes fosc, tipus gris “antracita” o negre.  
 
Exemple: 

 

 

11. Taula de forma quadrada per anar a exterior ó interior. Amb tapa de compacte 
fenòlic i estructura d'alumini. Amb acabat, de tot el conjunt, color blanc o gris clar.  
 
Exemple: 
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12. Taula de treball formada per taulells i peus fabricats en tauler d'aglomerat de gruix 
de 25 mm. Amb cantell recte de 2 mm. de gruix. Taulers amb recobriment bilminat 
decoratiu de baixa pressió per amb dues cares. Estructura metàl·lica de tub 
rectangular d'acer pintat amb epoxi negre ó gris alumini. Acabat de tauler en faig. 

Exemple: 

 

 
13. Taula rodona per a reunions, d’alçada 75 cm, realitzada en estructura metàl·lica 

pintada en epoxi gris alumini. Taules en melanina o fusta de 10/12mm de gruix  
Acabat de tauler en blanc. 

Exemple: 

    

14. Conjunt de dues taules que poden súperposar-se una damunt de l'altra. Amb base 
de taulers, de forma orgànica,  de DM xapat en fusta de faig i envernissat antiratllat. 
Cantells arrodonits i peus amb quatre punts de suport per cada taula mitjançant 
potes còniques en fusta de faig massís, ancorades a la part inferior del tauler. 

Exemple: 
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15. Armari de mitja alçada fet amb tauler d'aglomerat de gruix de 25-30 mm, amb 
recobriment bilaminat decoratiu de baixa pressió per ambdues cares. Cants rectes. 
Dues portes batents i fins a 3 prestatges interiors. Frontisses amb retenidor. 
Anivelladors amb regulació interior. Color del acabat de melamina, blanc interior i 
exterior. 
 
Exemple: 

 

       

16. Moble alt per a recepció fet amb taulell i peus fabricats en tauler d'aglomerat de 
gruix de 40 mm, amb recobriment bilaminat decoratiu de baixa pressió per ambdues 
cares. Cants rectes de 2 mm. de gruix de color gris alumini. Acabat de melamina en 
color blanc. 
 
Exemple: 

 

     

17. Joc de dues jardineres fabricades amb fibroceràmica marró. Dos tamanys diferents. 
Per a ús exterior i interior i amb forat per a desguàs. 
 
Exemple: 
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18. Taula per jugar al billar anglès o snooker de 12 ft. De mides 3,60 x 1,80 m, amb 4/8 
potes i amb troneres, drap uniforme de llana de carda i poliamida. Inclou les 
marques i línies impreses específiques al drap. Inclou joc de 22 boles, 2 tacs, 1 
triangle, guix i raspall. 
 
Exemple: 

 

19. Llum de tauleta amb peu de 4 potes, de fusta de roure beix i pantalla disseny cònic 
de color blanc confeccionada en teixit mixt de cotó i polièster. De mides 
aproximades 64x31x31 cm, casquet tipus E14 - MAX 40W, cable blanc de 120 cm 
i amb interruptor directament en cable. 
 
Exemple: 

 

20. Barra per la pràctica de ballet, de fusta de faig poc inalterable, amb un diàmetre de 
43 mm i perfil rodó. Alta rigidesa, resistent a la flexibilitat i alta resistència contra 
trencament. Per ancorar a paret/mirall. Inclou suports específics d’acer inoxidable 
amb superfície raspallada, a una distància de la paret de 21 cm i col·locats cada 
60/80 cm. Capacitat de càrrega fins a 50 kg i amb tot el material de muntatge per a 
la paret/mirall. 
 
Exemple: 
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21. Mirall professional dissenyat per treballar en harmonia amb barres de ballet 
muntades a la paret. Amb obertura especialment dissenyada a través del vidre, per 
instal·lar-se amb els suports de paret, d’acer galvanitzat. Mirall de fins a 3 mòduls 
de 200 x 100 cm per a un conjunt de fins a 600 x 200 cm. El gruix del mirall, de 6 
mm amb pel·lícula protectora de seguretat. Per complir la EN-6060. Encolat a base 
de tauler MDF de 8/10 mm, per poder enrasar el mirall amb la superfície de paret. 
 
Exemple: 

 

 

22. Televisió de 163cm 65" tipus “Smart” TV, per anar sobre taula o penjat a paret, amb 
processador Crystal UHD amb més de 1000 milions de colors gràcies a 
nanopartícules cristal·lines. Contrast Enhancer amb HDR10+ per a gran nivell de 
profunditat i color. Inclou control de brillantor i “kit” específic per penjar a paret. 
 
Exemple: 

 

 

  



 

20 
 

LOT 2 

1. Ubicació: 

L’Entrega del mobiliari serà a la nova llar de jubilats, situada al: 

Carrer del Prat Gran, Edifici Prat Gran 
 
AD700 Escaldes-Engordany 
 
2. Característiques 

Subministrament i instal·lació de l’equipament de cuina, de marca europea, per a la nova 
llar de jubilats, consistent en:  

 

1 Armari de refrigeració Euronorm d'acer inoxidable AISI 304 amb dues portes i sis 
“parrilles”, de capacitat 895 litres, potencia 370W i potencia frigorífica a -10ºC de 
690W amb gas refrigerant R-290. Sistema de fred ventilat i safata evaporativa sense 
resistència elèctrica per una major eficiència energètica. 
 
Exemple: 

     

 

2. Boteller d'acer inoxidable AISI 304 amb 5 portes corredisses amb tirador integrat i 
4 separadors, tot aïllat amb poliuretà injectat a alta pressió lliure de CFC'S amb 
densitat 40kg/m3. Temperatura regulada per controlador digital, antirosada manual, 
sistema de condensació ventilada i sistema d'evaporació per gravetat. Per una 
capacitat de 800 litres. Potència 355W i potencia frigorifica 690W, gas refrigerant 
R290. 
 
Exemple: 
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3. Rentavaixelles de cúpula Euronorm d'acer inoxidable AISI 304 i sobre lateral pel 
recolzament del treball. 
 
Exemple: 

     

4. Rentagots d'acer inoxidable AISI 304 de dimensions 400x400x670mm. 
 

Exemple: 

 

5. Fabricador de glaçons mitjançant injectors metàl·lics de gran diàmetre, exterior 
d'acer inoxidable AISI 304 i xassís “monoblock”, tot aïllat amb poliuretà injectat a 
alta pressió . Cuba i porta fabricada en ABS alimentari. Utilitza gas refrigerant HC 
R-290. 
 
Exemple: 
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6. Placa de cocció per anar encastada a sobre d’encimera, per una zona per inducció 
quadrada de 400x400 mm. 
 
Exemple: 

 

7. Pica d’acer inoxidable de mides aproximades 50 x 50 cm, amb vàlvula i aixeta, per 
anar encastada a sobre de taulell d’acer inoxidable. 
 
Exemple: 

 

8. Forn elèctric compacte electromagnètic amb capacitat per a 4 safates CN 1/1 
longitudinal i amb potencia de 5,700W. Per instal·lar sobre una taula. 
 
Exemple: 

 

 

9. Rentamans de peu amb polsador i barrejadora d'aigua. 
 
Exemple: 
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10. Dispensador mural de sabó de fins a 0,8 litres d'acer inoxidable. 
 
Exemple: 

 

 

11. Prestatgeria alta de fins a 2 m amb estructura d'alumini i poselles de poliuretà de 
color negre. 
 
Exemple: 
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PLÀNOLS DE SITUACIÓ DEL MOBILIARI DEL LOT 1 

 

P1 – ZONA REFORMADA 
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P2 – ZONA AMPLIADA 

 

P3 - ZONA AMPLIADA 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ DEL MOBILIARI DEL LOT 2 

 

 
 

P1 – ZONA CUINA 
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Annex núm. 1.1 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
PERSONA JURÍDICA 

 
Relativa a la legitimació de l’empresari persona jurídica  
per contractar amb el Comú d’Escaldes-Engordany 
 
El/els/la/les senyor/s/a/es _________________________________________________, en 
representació de la societat “_________________________________________________”, 
titular del comerç “______________________________________”, licitadora en l’expedient de 
contractació núm. ____________ per a l’adjudicació del contracte __________________ 
________________________________________________________________________ 
 

DECLARO/EM sota la meva/nostra responsabilitat que: 
 
1.- Exerceixo/exercim la deguda representació de la societat per presentar la proposta a la 
licitació de referència, en la meva/nostra qualitat de representant/s legal/s o en mèrits dels 
poders conferits per la mateixa, segons escriptura autoritzada pel notari 
____________________ en data ________________ sota el número ______ de protocol.  
 
2.- La societat que represento/em està vàlidament constituïda i disposa de capacitat jurídica i 
d’obrar i de l’habilitació empresarial o professional per a exercir l’activitat objecte del contracte, 
compresa en les activitats pròpies del comerç o despatx professional del que és titular i donada 
d’alta en el/s Registre/s corresponent/s.  
 
3.- La societat que represento/em compleix els requisits de solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional exigits o, si s’escau, disposa de la classificació administrativa de 
contractista corresponent.  
 
4.- La societat que represento/em, o en els supòsits de les lletres a) i f) el/s seus representant/s 
legal/s, administrador/s i/o soci/s amb una participació significativa, no incorre/n en cap de les 
següents prohibicions per contractar amb l’Administració previstes a l’article 13 de la Llei 
14/2022, del 12 de maig, de contractació pública:  

a) Haver estat condemnat/s/da/des mitjançant sentència ferma per delictes contra la 
Constitució, de sedició, de terrorisme, contra la pau i la independència del Principat, 
contra la funció pública, contra la comunitat internacional i contra la propietat, o de 
falsedat.  

b) Haver estat sancionada amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria 
professional que posi en dubte la seva integritat, de disciplina de mercat, de 
falsejament de la competència, d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no-
discriminació de les persones amb discapacitat; o per una infracció molt greu en 
matèria mediambiental de conformitat amb el que estableix la normativa vigent; o 
per una infracció molt greu en matèria laboral o social, d’acord amb el que disposa 
la normativa vigent. 

c) Estar declarada en concurs de creditors, en fallida o insolvent en qualsevol 
procediment.  

d) No estar al corrent de les obligacions en matèria tributària o de la Seguretat Social 
o ser deutora de les administracions públiques per qualsevol altre concepte, un cop 
transcorreguts el període de pagament voluntari, contractual o legal i els 
ajornaments, fraccionaments o suspensions concedits.  

e) Haver estat declarada responsable per decisió ferma, durant els tres anys anteriors, 
de la resolució de qualsevol contracte subscrit amb el sector públic.  



 

28 
 

f) Formar part del personal al servei dels poders adjudicadors enumerats a l’article 2 
de la Llei -és a dir, l’Administració general, els comuns i els quarts, els organismes 
autònoms i les entitats parapúbliques o de dret públic, les societats que no operin 
en condicions normals de mercat i en règim de lliure competència amb una 
participació pública en el capital social superior al 50% o controlades pel sector 
públic i les fundacions del sector públic-, a títol de funcionari, treballador públic, 
relació especial, relació laboral, directiu o membre del poder adjudicador o dels seus 
òrgans de direcció. 

g) No disposar de la classificació administrativa adequada en els casos en què és 
exigible. 

h) Haver estat qualificada de forma ferma com a defectuosa l’execució de dos obres 
contractades en el decurs dels darrers set anys amb el sector públic d’acord amb el 
que estableix l’article 79 de la Llei, o haver mostrat deficiències significatives i 
persistents en l’execució d’un contracte de serveis, concessió de serveis o 
subministraments. En aquest cas la inhabilitació del contractista dura tres anys. 

 

5.- Que l’adreça de correu electrònic per rebre notificacions relacionades amb l’expedient de 
contractació de referència és la següent: ________________________________________ 
 
 

I perquè consti, signo/em aquesta declaració sota la meva/nostra responsabilitat, a 
__________________ el dia __ de __________ del 202_. 
 
 
 
(Segell) 
(Signatura/es) 
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Annex núm. 1.2 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
PERSONA FÍSICA 

 
Relativa a la legitimació de l’empresari persona física  
per contractar amb el Comú d’Escaldes-Engordany 
 
 
El/els/la/les senyor/s/a/es _______________________________________, titular/s del 
comerç “_________________________________________”, licitador/s/a/es en l’expedient de 
contractació núm. ____________ per a l’adjudicació del contracte __________________ 
________________________________________________________________________ 
 

DECLARO/EM sota la meva/nostra responsabilitat que: 
 
1.- Disposo/em de capacitat jurídica i d’obrar i de l’habilitació empresarial o professional per a 
l’exercici legal de l’activitat objecte del contracte, compresa en les activitats pròpies del comerç 
o despatx professional del que soc/som titular/s i donada d’alta en el/s Registre/s 
corresponent/s. 
 
2.- Compleixo/complim els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional 
exigits o, si s’escau, disposo/em de la classificació administrativa de contractista corresponent.  
 
3.- No incorro/em en cap de les següents prohibicions per contractar amb l’Administració 
previstes a l’article 13 de la Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública:  

a) Haver estat condemnat/s/da/des mitjançant sentència ferma per delictes contra la 
Constitució, de sedició, de terrorisme, contra la pau i la independència del Principat, 
contra la funció pública, contra la comunitat internacional i contra la propietat, o de 
falsedat.  

b) Haver estat sancionat/s/da/des amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria 
professional que posi en dubte la meva integritat, de disciplina de mercat, de 
falsejament de la competència, d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no-
discriminació de les persones amb discapacitat; o per una infracció molt greu en matèria 
mediambiental de conformitat amb el que estableix la normativa vigent; o per una 
infracció molt greu en matèria laboral o social, d’acord amb el que disposa la normativa 
vigent. 

c) Estar declarat/s/da/des en concurs de creditors, en fallida o insolvent en qualsevol 
procediment.  

d) No estar al corrent de les obligacions en matèria tributària o de la Seguretat Social o 
ser deutor/s/a/es de les administracions públiques per qualsevol altre concepte, un cop 
transcorreguts el període de pagament voluntari, contractual o legal i els ajornaments, 
fraccionaments o suspensions concedits.  

e) Haver estat declarat/s/da/des responsable/s per decisió ferma, durant els tres anys 
anteriors, de la resolució de qualsevol contracte subscrit amb el sector públic.  

f) Formar part del personal al servei dels poders adjudicadors enumerats a l’article 2 de 
la Llei, és a dir, l’Administració general, els comuns i els quarts, els organismes 
autònoms i les entitats parapúbliques o de dret públic, les societats que no operin en 
condicions normals de mercat i en règim de lliure competència amb una participació 
pública en el capital social superior al 50% o controlades pel sector públic i les 
fundacions del sector públic, a títol de funcionari, treballador públic, relació especial, 
relació laboral, directiu o membre del poder adjudicador o dels seus òrgans de direcció. 

g) No disposar de la classificació administrativa adequada en els casos en què és exigible. 
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h) Haver estat qualificada de forma ferma com a defectuosa l’execució de dos obres 
contractades en el decurs dels darrers set anys amb el sector públic d’acord amb el que 
estableix l’article 79 de la Llei, o haver mostrat deficiències significatives i persistents 
en l’execució d’un contracte de serveis, concessió de serveis o subministraments. En 
aquest cas la inhabilitació del contractista dura tres anys. 

4.- Que l’adreça de correu electrònic per rebre notificacions relacionades amb l’expedient de 
contractació de referència és la següent: ________________________________________ 

 

I perquè consti, signo/em aquesta declaració sota la meva/nostra responsabilitat, a 
_________________, el dia __ de __________ del 202_. 

 

(Segell) 
(Signatura/es) 
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Annex núm. 2 

PROPOSTA ECONÒMICA 

Subministrament i col·locació del mobiliari de la nova llar de jubilats 

LOT 1 
  

     

Núm Ut Descripció Imatge Qtat 

Preu 
Unitari € 
(sense IGI) 

Total € 

(sense IGI) 

1 ut Subministrament i col·locació de 
sofà de tres places. D’estructura i 
armadura feta amb fusta de pi 
recobert per tauler de partícules 
de 18 mm i revestit amb escuma 
de poliuretà d'alta densitat. De 
mides 191*98*72. Teixit i color 
fosc tipus gris 2antracita” o negre. 

 

2,00   

2 ut Subministrament i col·locació de 
sofà de dues places. D’estructura 
i armadura feta amb fusta de pi 
recobert per tauler de partícules 
de 18 mm i revestit amb escuma 
de poliuretà d'alta densitat. De 
mides 191*98*72. Teixit i color 
fosc tipus gris 2antracita” o negre. 

 

2,00   

3 ut Subministrament i col·locació de 
butaca individual amb estructura i 
carcassa fabricats en fusta 
massissa de faig. Seient laminat 
en contraxapat de 16 mm. De 
gomaescuma de poliuretà. De 
mides 71*69*67. Teixit i tres 
colors a escollir.      16,00   

4 ut Subministrament i col·locació de 
cadira per manualitats. Seient i 
respatller fets de fusta 
contraxapada acabat en roure 
natural. Seient de teixit i color gris 
clar a escollir.  

     30,00   
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5 ut Subministrament i col·locació de 
cadira per despatx, amb braços, 
de fusta i seient i respatller 
entapissat. Tapisseria en color / 
p-249 : ral 1019 “grey beige”. 

 15,00   

6  Subministrament i col·locació de 
cadira sala d'espera. Potes 
metàl·liques i seient i respatller de 
teixit i color fosc tipus gris 
“antracita” o negre. 

       6,00   

7  Subministrament i col·locació de 
cadira de bar per exterior apilable 
amb braços. Feta de 
tecnopolímer. Tres colors 
diferents a escollir. 

       24,00   

8  Subministrament i col·locació de 
cadira de reunions. Potes en 
fusta de faig i color de la part 
entapissada, crema tipus 
“mostassa” a escollir. 

     24,00   

9 ut Subministrament i col·locació de 
taula de centre, estructura 
metàl·lica i sobre amb doble 
calaixera de fusta de riure 
natural.. 

   2,00   

10 ut Subministrament i col·locació de 
taula de centre, de 110*60*40, 
estructura metàl·lica i sobre amb 
un calaix de fusta de roure 
natural. 

      2,00   
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11 ut Subministrament i col·locació de 
taula de bar per exterior apilable. 
Amb tapa de compacte fenòlic i 
estructura d'alumini. De 
85*85*70. Color en gris clar o 
blanc. 

        6,00   

12 ut Subministrament i col·locació de 
taula per manualitats de 
120*80*74. Taulells i peus 
fabricats en tauler d'aglomerat de 
gruix de 25 mm. Taulers amb 
recobriment bilminat decoratiu de 
baixa pressió per amb dues 
cares. Estructura metàl·lica de 
tub rectangular d'acer pintat i 
acabat del tauler tipus faig.       10   

13 ut Subministrament i col·locació de 
taula de reunions circular, de d: 
100 cm i h = 75 cm. Realitzada en 
estructura metàl·lica pintada en 
epoxi gris alumini. Taules en 
melanina o fusta. Color d’acabat 
en blanc       3,00   

14 ut Subministrament i col·locació de 
taula de centre forma orgànica. 
Joc 2uds. Format per dues taules 
que poden súperposar-se. 
Taulers de DM xapat en fusta de 
faig i envernissat. Potes còniques 
de faig massís.       4,00   

15 ut Subministrament i col·locació 
d'armari mitja alçada per despatx. 
De mides 160*90*45, dues portes 
batents, 3 prestatges. Color 
blanc. 

 1,00   

16 ut Subministrament i col·locació de 
moble de recepció d’unes mides 
aproximades de 220*120*120 
cm. Color blanc. Fabricat en 
tauler d'aglomerat, amb 
recobriment bilaminat decoratiu. 
Color blanc.    1,00   
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17 ut Subministrament i col·locació de 
moble de recepció d’unes mides 
aproximades de 180*120*120 
cm. Color blanc. Fabricat en 
tauler d'aglomerat, amb 
recobriment bilaminat decoratiu. 
Color blanc.    1,00   

18 ut Subministrament i col·locació de 
set de 2ds jardineres rodones. De 
mides d:60 cm i d: 40 cm. Acabat 
blanc o marró. Fabricades amb 
fibroceràmica marró. Per zones 
interiors o exteriors 

   7,00   

19 ut Subministrament i col·locació de 
taula per jugar al billar anglès o 
snooker de 12 ft. De mides 3,60 x 
1,80 m, amb 4/8 potes i amb 
troneres, drap uniforme de llana 
de carda i poliamida. Inclou les 
marques i línies impreses 
específiques al drap. Inclou joc de 
22 boles, 2 tacs, 1 triangle, guix i 
raspall. 
  1,00   

20 ut Subministrament i col·locació de 
llum de tauleta amb peu de 4 
potes, de fusta de roure beix i 
pantalla disseny cònic de color 
blanc confeccionada en teixit mixt 
de cotó i polièster. De mides 
aproximades 64x31x31 cm, 
casquet tipus E14 - MAX 40W, 
cable blanc de 120 cm i amb 
interruptor directament en cable. 
 

 2,00   
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21 pa Subministrament i col·locació de 
barra per la pràctica de ballet, de 
fusta de faig poc inalterable, amb 
un diàmetre de 43 mm i perfil 
rodó. Alta rigidesa, resistent a la 
flexibilitat i alta resistència contra 
trencament. Per ancorar a 
paret/mirall. Inclou suports 
específics d’acer inoxidable amb 
superfície raspallada, a una 
distància de la paret de 21 cm 
I col·locats cada 60/80 cm. 
Capacitat de càrrega fins a 50 kg 
i amb tot el material de muntatge 
per a la paret/mirall. 
  1,00   

22 ut Subministrament i col·locació de 
mirall professional dissenyat per 
treballar en harmonia amb barres 
de ballet muntades a la paret. 
Amb obertura especialment 
dissenyada a través del vidre, per 
instal·lar-se amb els suports de 
paret, d’acer galvanitzat. Mirall de 
fins a 3 mòduls de 200 x 100 cm 
per a un conjunt de fins a 600 x 
200 cm. El gruix del mirall, de 6 
mm amb pel·lícula protectora de 
seguretat. Per complir la EN-
6060. Encolat a base de tauler 
MDF de 8/10 mm, per poder 
enrasar el mirall amb la superfície 
de paret. 

 
               1,00   

23 ut Subministrament i col3locació 
d’aparell de televisió de 163cm 
65" tipus “Smart” TV, per anar 
sobre taula o penjat a paret, amb 
processador Crystal UHD amb 
més de 1000 milions de colors 
gràcies a nanopartícules 
cristal·lines. Contrast Enhancer 
amb HDR10+ per a gran nivell de 
profunditat i color. Inclou control 
de brillantor i “kit” específic per 
penjar a paret. 
 
 

     1,00   
   

  
TOTAL _________ € 

   

  
4,5% IGI _________ € 

   

 TOTAL 

 

LOT 1 __________€ 

 

(Segell i Signatura)  
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Annex núm. 2 

PROPOSTA ECONÒMICA 

 

Subministrament i col·locació d’equipament de cuina de la nova llar de jubilats 

LOT 2 
  

     

Núm Ut Descripció Imatge Qtat 

Preu 
Unitari € 

(sense IGI) 

Total € 

(sense IGI) 

1 ut Subministrament i col·locació 
d'armari de refrigeració Euronorm 
1124x775x2060mm d'acer 
inoxidable AISI 304 amb dues 
portes i sis “parrilles”, de 
capacitat 895 litres, potencia 
370W i potencia frigorífica a -
10ºC de 690W amb gas 
refrigerant R-290. Sistema de 
fred ventilat i safata evaporativa 
sense resistència Elèctrica per 
una major eficiència energètica. 

  

 1,00   

2 ut Subministrament i col·locació de 
boteller d'acer inoxidable AISI 
304 amb 5 portes corredisses 
amb tirador integrat i 4 
separadors, tot aïllat amb 
poliuretà injectat a alta pressió 
lliure de CFC'S amb densitat 
40kg/m3. Temperatura regulada 
per controlador digital, 
“desescarche” manual, sistema 
de condensació ventilada i 
sistema d'evaporació per 
gravetat, amb mides 
2429x550x866mm i una capacitat 
de 800 litres. Potència 355W i 
potencia frigorífica 690W, gas 
refrigerant R290. 

  

 1,00   

3 ut Subministrament i col·locació de 
rentavaixelles de cúpula. Inclou 
taulell lateral de treball d’acer 
inoxidable de mides aproximades 
160*60*75 cm. 

        1,00   
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4 ut Subministrament i col·locació de 
rentagots de dimensions 
400x400x670mm.  

       1,00   

5 ut Subministrament i col·locació de 
fabricador de glaçons mitjançant 
injectors metàl·lics de gran 
diàmetre, exterior d'acer 
inoxidable AISI 304 i xassís 
monoblock, tot aïllat amb 
poliuretà injectat a alta pressió . 
Cuba i porta fabricada en ABS 
alimentari. Utilitza gas refrigerant 
HC R-290, amb mides 
355x404x590mm. 

  

 1,00   

6 ut Subministrament i col·locació de 
placa de cocció una zona per 
inducció de 400x400x30. Inclou 
manipulació de la base d’acer 
inoxidable existent per a la 
correcta instal·lació del aparell.  

     1,00   

7 ut Subministrament i col·locació de 
pica de 460x460mm, inclou 
vàlvula i aixeta, valorat acabat per 
sobre del taulell d’acer inoxidable 
existent.  

  

 1,00   

8 pa Realització de fins a 5 talls i 
reparació, en mobiliari existent 
tipus taulells d’acer inoxidable 
amb potes, per adaptació 
d’aquests a nova geometria de 
l’espai. 

 1,00   

9 ut Subministrament i col·locació de 
forn elèctric compacte 
electromagnètic amb capacitat 
per a 4 safates CN 1/1 
longitudinal, 530x795x580mm i 
potencia de 5,700W. Per instal·lar 
sobre una taula. 

    1,00   
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10 ut Subministrament i col·locació de 
rentamans de peu amb polsador i 
barrejadora d'aigua de mides 
450x450x850mm. 

 

               1,00   

11 ut Subministrament i col·locació de 
dispensador mural de sabó de 0,8 
litres d'acer inoxidable de 
110x110x180mm. 

 

                1,00   

12 ut Subministrament i col·locació de 
prestatgeria 1700x400x1800 
Estructura d'alumini i poselles de 
poliuretà color negre.  

 

   1,00   
   

  
TOTAL _________ € 

   

  
4,5% IGI _________ € 

   

 TOTAL  LOT 2 

 

___________€ 

       

 

 

 

(Segell i Signatura)  
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Annex 3 

 
 

MILLORA DEL TERMINI DE GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT  
D’EQUIPAMENT DE CUINA (LOT 2) 

 
DESCRIPCIÓ AUGMENT (en anys) 

ofert pel licitador 
-màxim 4- 

Millora del termini de garantia 
respecte del previst a la clàusula 
16 del Plec (1 any) 
 

 
 
_____________ any/s 
 

 
 
I perquè consti, signo/em la present proposta a ________________________, el dia ___ d__ 
__________ del 20___. 
 
 
 
(Segell) 
(Signatura/es) 
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Annex 4 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

Relativa al compliment de les obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball 

 
El/la/Sr./a. _____________________________________, en representació de la societat 
“______________________________________________” o titular de l’empresa o comerç 
“__________________________________________________”, licitador/a en el present 
expedient de contractació, declara sota la seva responsabilitat que: 
 

1. Està complint amb els terminis de màxims de la Llei 34/2008 de la seguretat i la 
salut en el treball. 

 
2. Està complint amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 
3. Lliurarà, si s’escau, la declaració relativa al compliment de les obligacions en 

matèria de seguretat i salut en el treball referent a (en format digital): 
- Formació i informació de tots els treballadors i treballadores que donaran servei al 

Comú. 
- La relació d’equips a utilitzar i la tasca a realitzar, que seran tots amb el marcat CE. 
- La relació de productes químics a utilitzar, així com la declaració responsable de 

que disposen de les fitxes de seguretat. 
- Els riscos específics de les seves activitats que puguin afectar als treballadors i 

treballadores del Comú i altres empreses. 
- Facilitar el nom del vigilant de seguretat i salut, Tècnic de Nivell Bàsic ___ hores. 
- Altres informacions específiques. 

 
El Comú es reserva el dret d’exigir documentació més exhaustiva si s’escau. 
 
Altres obligacions de l’adjudicatari: 

- Compromís d’informar al Comú sobre els accidents de treball produïts a 
conseqüència de la concurrència d’altres empreses. 

- Compromís de comunicar al Comú qualsevol situació d’emergència. 
 
Aquesta informació ha d’ésser coneguda per tots els treballadors que desenvolupin els 
treballs per compte de l’empresa adjudicatària. 
 
Perquè consti, signa aquesta declaració jurada a ____________________, el dia ___ de 
_______ del 2023. 
 
 
(Segell)         (Signatura) 
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Annex 5 
 

DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ 
D’UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE) 

 
 
El/la/Sr./a _____________________________________, de nacionalitat ______________ 
amb passaport o document d’identitat número _________________, en representació de la 
societat “___________________________________________________” o titular de 
l’empresa o comerç “__________________________________________________”, amb 
NRT/NIF___________________ (empresari A). 
 
El/la/Sr./a _____________________________________, de nacionalitat ______________ 
amb passaport o document d’identitat número _________________, en representació de la 
societat “___________________________________________________” o titular de 
l’empresa, comerç  __________________________________________________”, amb 
NRT/NIF___________________ (empresari B). 
 
*________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
DECLAREM 
 

a) La voluntat de constituir-nos en UTE per tal de presentar-nos conjuntament a la licitació 
per a l’adjudicació del contracte de ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
amb número d’expedient de contractació _________________, amb els següents 
percentatges de participació en l’execució del contracte: 

 
Empresari A: ___ % 
Empresari B: ___ % 
 

 
b) Que en cas de resultar adjudicataris del referit contracte:  

- ens comprometem a constituir-nos formalment en una UTE, mitjançant escriptura 
pública. 

- executarem el contracte de forma col·lectiva 
- respondrem solidàriament davant del Comú de tots els danys i perjudicis causats. 

 
c) Que a efectes de notificacions, designem a __________________________________ 

com a representant de la UTE; amb domicili a ________________________________ 
núm. telèfon ____________; i adreça de correu electrònic ______________________. 

 
 
I perquè consti, signem aquesta declaració a __________________ el dia __ de __________ 
del 202_. 
 
(nom, signatures i segells dels empresaris)  
 
* Complimentar la mateixa informació en cas que la UTE estigui integrada per més de dos empresaris. 


