PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT LA MODALITAT DE RÈNTING, D’UN VEHICLE
TIPUS FURGONETA PER A LA SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA
DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA
EXPEDIENT NÚM.1809MS01

1. CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE
Vehicle tipus furgoneta totalment elèctrica que presenti les següents especificacions:
-

Capacitat bateria: 40 KWh (o superior)
Autonomia: 250 km (o superior)
Places: 5 places.
Longitud del vehicle: superior a 4.500 mm i inferior a 4.700 mm
Color de la carrosseria: blanca

Ha d’incorporar:
-

Sistema de control de frenada i estabilitat: ABS+ESP ó similars
Airbags al menys els frontals (conductor i acompanyant).
2 portes posteriors laterals corredisses
Navegador GPS integrat
Aire condicionat ó climatitzador
Al menys dos cables de càrrega diferents:
o 1 per càrrega lenta (connector Schucko)
o 1 per càrrega ràpida (el licitador indicarà quin tipus de connector porta)

I com a elements addicionals, si és que no venen de sèrie:
•
•
•

TRES jocs de claus.
Roda de recanvi original ó minimitzada.
Reixa separadora de càrrega (entre els seients posteriors i el maleter).

S’estableixen com a model de referència:
-

NISSAN Nueva e-NV200 Combi 5P 40 KWh Professional

En cas que el model que proposi el licitador no sigui el de referència, el vehicle haurà de ser
de característiques semblants a aquests i, en qualsevol cas, igualar o millorar les seves
prestacions.
2. GRANTIA
En la seva oferta el licitador farà constar clarament quin és el període de garantia del vehicle
complert, tant en mesos com en quilòmetres. Entenent que el període mínim establert és de
12 mesos amb un quilometratge mínim de 20.000 quilòmetres.
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També caldrà fer constar el període de garantia de la bateria elèctrica del vehicle expressada
en mesos.
Igualment, s’haurà de fer constar el termini de lliurament previst del vehicle (expressat en
setmanes) un cop s’hagi formalitzat la compra.

3. CURSET O XERRADA EXPLICATIVA SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL VEHICLE
En la seva oferta el licitador farà constar la seva proposta de com es faran les explicacions
pertinents sobre el funcionament del vehicle i les seves particularitats.
4. RECOMPRA DEL VEHICLE USAT PROPIETAT DE LA CCMA, SA.
El licitador haurà de presentarà oferta per la recompra del següent vehicle propietat de
CCMA:
Matrícula
9676 DPZ

Model
Ford Tourneo Connect

Any
2005

Kms
74.000 aprox

El vehicle està al dia tant pel que fa a la assegurança, com a ITV, permís de circulació i les
revisions pertinents.
El vehicle es lliurarà totalment blanc, sense cap serigrafia o logo identificatiu excepte els
propis de la marca i model del vehicle.
El cost de canvi de nom, recollida del vehicle i altres possibles despeses associades aniran
a càrrec de l’adjudicatari.
Si es creu convenient per tal de poder fer una valoració més acurada, el vehicle es podran
venir a veure in situ (sol·licitant cita prèvia)

Fotos:
9676 DPZ
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5. ACCEPTACIÓ
L’acceptació definitiva de l’equipament es realitzarà d’un sol cop, una vegada es lliuri
l’equipament a les instal·lacions de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, i s’hagi comprovat el
compliment de les especificacions tècniques sol·licitades.

6. TERMINI DE LLIURAMENT
L’adjudicatari subministrarà l’equipament en un termini no superior a 16 setmanes a
comptar de l’endemà de la data de la formalització del contracte d’adjudicació.

Barcelona, setembre de 2018
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