Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
Departament de Logística i Infraestructures

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
MITJANÇANT EL LLOGUER DE 7 VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE LA GUARDIA URBANA DE
BARCELONA (Expedient núm. 20184251)

Clàusula 1 . OBJECTE
Subministrament, mitjançant lloguer, de 7 vehicles destinats al servei de la Guàrdia Urbana
de Barcelona, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, amb mesures
de contractació pública sostenible.

Clàusula 2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS VEHICLES
Vehicles dotats amb el concepte d’emissió de gasos EU6 Plus
VEHICLES SEGMENT BAIX
(Tipus Toyota Auris, Renault Clio, Peugeot 208, Seat Ibiza, Opel Corsa o similar)
Combustible: Prioritariament Híbrid, en cas contrari Gasolina
Cilindrada entre 1.000 i 1.800 cc
Potència: entre 90 i 130 cv.
Portes: 4o 5 portes
Radio CD
Aire condicionat
Sistema Bluetoth
Direcció assistida
Control de creuer
ABS+EBD+BA
Control dinàmic d’estabilitat, tracció (VSC)
Assistent d’arrancada en pendent (HAC)
Airbags de cortina per a la primera i segona fila de seients
Airbag frontal i lateral conductor i acompanyant
Cinturons davanters amb pretensor i limitador de força
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L’Ajuntament podrà incorporar als vehicles els aparells necessaris per al seguiment dels
mateixos a través dels sistemes GPS o GSM, sense danyar i sense foradar cap element del
vehicle utilitzat.

Clàusula 3. NOMBRE DE VEHICLES
L’empresa haurà de disposar de vehicles en stock suficients tant per cobrir les incidències
produïdes per avaries, revisions, accidents, etc., com per donar cobertura als canvis de turismes
per demandes concretes des del Departament de Logística i Infraestructures.
Vehicles objectes d’aquest contracte: 7 turismes de segment baix (Grup B)

Clàusula 4. ASSEGURANÇA
L’empresa adjudicatària haurà de presentar una còpia del model vigent d’assegurança a tot risc
sense franquícia contractada en el moment de la formalització del contracte de cada vehicle, i
com mímin, amb les següents cobertures:
a) Protecció jurídica (defensa, reclamació de danys i fiances), fins a 1.500 € per lliure elecció
d’advocat per sinistre i per ocupant del vehicle (inclòs el conductor), que sigui personal de
l’Ajuntament de Barcelona.

Clàusula 5. OFICINA
L’adjudicatari haurà de disposar abans de la formalització del contracte i durant la seva vigència
com mínim d’una instal·lació per als tràmits administratius, recollida i lliurament de vehicles,
dins de la ciutat de Barcelona o municipis limítrofs.

Clàusula 6. LLIURAMENT I RETORN DELS VEHICLES
El primer dia d’inici del contracte, els vehicles es trobaran a disposició de l’Ajuntament de
Barcelona per tal que es puguin recollir.
Durant la vigència del contracte, els canvis successius que es demanin per part del Departament
de Logística i Infraestructures es realitzaran en un termini no superior a 1 dia.
Un cop finalitzat el contracte, els vehicles seran retornats al lloc acordat amb l’adjudicatari.
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Clàusula 7. QUILOMETRATGE I COMBUSTIBLE
En la quota de lloguer estarà inclòs 5.000 quilometres mensuals per vehicle i el combustible
anirà a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona. Els vehicles es recolliran i retornaran amb el
dipòsit ple de combustible als efectes que no s’inclogui cap despesa per aquest concepte en les
factures.

Clàusula 8. ALTRES CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
1) En cas d’avaria, accident o altra incidència, l’empresa haurà de substituir el vehicle per
un altre d’igual categoria o superior
2) El licitador haurà de disposar d’un gabinet jurídic per a la gestió i resolució de multes i
notificacions d’accidents. Aquest servei estarà inclòs dins de la quota mensual del
vehicle.

La Responsable de Vehicles de la GUB

Signat: Montserrat Guirao Pina
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Guirao Pina el dia 15/01/2019 a les 16:00, que informa.

