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nacional
i) Procediment: obert
j) Modalitat de la contractació: urgent
k) Edicte de licitació: BOPA núm. 96,
any 17, del 2 de novembre del 2005
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de desembre del
2005
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Edicte
1. Objecte: adjudicació definitiva
2. Òrgan contractant
a) Identitat: Ministeri d’Economia
b) Data de l’acord del Govern: 20 de
desembre del 2005

3. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: Texbor,
SA

b) Denominació del treball: subministrament de material de intervenció
consistent en 110 pantalons i jaquetons de intervenció a foc
c) Localització: Caserna d’Andorra la
Vella
d) Preu cert: 106.150,00 euros
e) Partida pressupostària: 210 210
60890 PROJ 0001
f) Termini d’execució: 120 dies
g) Forma d’adjudicació: concurs internacional
h) Procediment: obert
i) Modalitat de la contractació: ordinària
j) Edicte de licitació: BOPA núm. 59,
any 17, del 6 de juliol del 2005
Cosa que es fa pública per a coneixement general.

3. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: Andorsoft
b) Denominació del treball: Ampliació
Unitat de Cinta MES LTO 3583-L18 de
l’AS/400 de Govern
c) Localització: Andorra
d) Preu cert: 13.656,89 euros
e) Partida pressupostària: 590-59060610-PROJ-0002
f) Termini d’execució: 1 mes
g) Forma d’adjudicació: adjudicació
directa
h) Modalitat de la contractació: ordinària
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de desembre del
2005
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Edicte
1. Objecte: adjudicació definitiva
2. Òrgan contractant
a) Identitat: Ministeri d’Urbanisme i
Ordenament Territorial (Cos Especial
de Prevenció i Extinció d’Incendis i
Salvament)
b) Data de l’acord del Govern: 20 de
desembre del 2005

Andorra la Vella, 20 de desembre del
2005
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern
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Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de desembre del
2005
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Edicte
El Govern, vist l’acord del Consell
d’Administració de FEDA del 5 de desembre del 2005, en la sessió del 20 de desembre del 2005, ha aprovat les noves
tarifes de contractació, de treballs per
administració i de l’execució de treballs
d’extensió o modificació de la xarxa de
distribució realitzats per FEDA, aplicables
als clients de FEDA.
Aquestes tarifes entraran en vigor a
partir de l’1 de gener del 2006.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de desembre del
2005
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Edicte
1. Objecte: ampliació de contracte
2. Òrgan contractant
a) Identitat: Ministeri d’Urbanisme i
Ordenament Territorial
b) Data de l’acord del Govern: 19 de
febrer del 2003 i 20 de desembre del
2005
3. Dades de l’ampliació
a) Identitat de l’adjudicatari: Ecosistemes, Suport EC i Beture Environnement
b) Denominació del treball: Inspecció,
revisió i direcció facultativa dels treballs de redacció de projecte i construcció del nou centre de tractament
de residus d’Andorra
c) Localització: Andorra la Vella
d) Preu cert: 61.005,00 euros
e) Partida pressupostària: 220 -220 60910 / 2003 – 0007
f) Termini d’execució: tres mesos
g) Forma d’adjudicació: directa
h) Modalitat de contractació: ordinària

Tarifes de contractació
1. Alta
Segons tipus de tarifa:
Blava domèstica (BD)
Blava Professional (BP)
Vermella (VR)
Verda (VD)

euros
55
100
330
665

2. Modificacions
Segons tipus:
euros
Canvi de domicili o trasllat
55
Canvi de tensió
41
Canvi de potència
41
Canvi de tarifa
41
Subrogacions
gratuït
Canvi de grau d’utilització
gratuït
Combinació d’un trasllat amb altres
55
modificacions
Combinació de diverses
41
modificacions salvat el trasllat

3. Lloguer mensual d’aparells
(inclou el seu manteniment)
Segons tipus de tarifa:
Blava domèstica (BD)
Blava Professional (BP)

euros
1,30
1,80
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Vermella (VR)
Verda (VD)
Blava domèstica discriminada
(BDH)
Blava professional discriminada
(BPH)
Vermella discriminada (VRH)
Verda discriminada (VDH)

3,00
10,50
1,95
2,50
6,60
21,00

4. Preus de manteniment mensual
d’aparells
Segons tipus de tarifa:
Blava domèstica (BD)
Blava Professional (BP)
Vermella (VR)
Verda (VD)
Blava domèstica discriminada
(BDH)
Blava professional discriminada
(BPH)
Vermella discriminada (VRH)
Verda discriminada (VDH)

euros
6,25
euros
750
kW
8,8

euros
0,73
0,73
2,42
10,25
0,75
0,78
3,17
13,52

euros
17

Tarifes horàries de treballs per
administració
Vehicle de detecció de
defectes de cables amb tècnic
Camió Grua amb xofer
Grup electrogen amb Mecànic
Hores de projectista
Oficial Brigada
Encarregat

euros/h
104
49
104
69
25
34

Edicte
1. Objecte: adjudicació definitiva
2. Òrgan contractant

Devolució de rebuts
Tipus:
Devolució rebut
Restabliment del servei després
d’interrupció per impagament

euros
12
24

Tarifes relatives al procediment aplicable a l’execució de treballs d’extensió o
modificació de la xarxa de distribució
realitzats per FEDA, publicat al BOPA de
31.01.2001.

Per direcció d’obra
Preu a tant alçat per kW
instal·lat (art. 10)
Per als primers 250 kW
instal·lats
Pels kW instal·lats entre 251 i
400
Pels kW instal·lats per sobre
de 400
Suplement per connexió de
més de 100 metres (art. 12)
Per kW
Per metre lineal

a) Ministeri de Justícia i Interior
b) Data de l’acord de Govern: 20 de
desembre del 2005
3. Dades de l’adjudicació

Execució de treballs d’extensió o
modificació de la xarxa de
distribució, realitzats per FEDA

Despeses a satisfer per
empresa distribuïdora (art. 8)
Per projectes o estudis

Edicte
1. Objecte: adjudicació definitiva
2. Òrgan contractant
a) Ministeri de Justícia i Interior
b) Data de l’acord de Govern: 20 de
desembre del 2005
3. Dades de l’adjudicació

5. Revisió d’aparells
Revisió aparells

Canalitzacions en noves
urbanitzacions (art. 14)
Abonament per metre de tub
Compensació per cessió de
local (art. 15)
Per metre quadrat
Potència mínima de dia (art.
20)
Potència

4719

7,5 % del
pressupost
7,5 % del
pressupost
euros
82
63
38
euros
19
5

a) Identitat de l’adjudicatari: Genest
Pascal
b) Denominació del treball: Escuts
uniformitat
c) Localització: Cos de Policia. Escaldes-Engordany
d) Preu cert: 7.486,90 euros
e) Partida Pressupostària: 415-415Proj-0001 22140
f) Termini d’execució: finals del 2005
g) Forma de l’adjudicació: adjudicació
directa
h) Modalitat de la contractació: ordinària
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de desembre del
2005
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

a) Identitat de l’adjudicatari: Naturtec
Industries, SL
b) Denominació del treball: Vestuari
Hivern
c) Localització: Cos de Policia. Escaldes-Engordany
d) Preu cert: 43.822,21 euros
e) Partida Pressupostària: 415-415Proj-0001 22140
f) Termini d’execució: finals del 2005
g) Forma de l’adjudicació: adjudicació
directa
h) Modalitat de la contractació: ordinària
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de desembre del
2005
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Edicte
1. Objecte: adjudicació definitiva
2. Òrgan contractant
a) Ministeri de Justícia i Interior
b) Data de l’acord de Govern: 20 de
desembre del 2005
3. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: Paul Boyé
b) Denominació del treball: adquisició
de 30 armilles antibala
c) Localització: Cos de Policia. Escaldes-Engordany
d) Preu cert: de 17.583,00 euros
e) Partida Pressupostària: 415-415Proj-0001 60870
f) Termini d’execució: finals del 2005
g) Forma de l’adjudicació: adjudicació
directa
h) Modalitat de la contractació: ordinària

