ANNEX II. DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sr/ Sra. ________________________________________ amb D.N.I
__________________________ en nom i en representació de l’empresa
__________________________________________________amb C.I.F
________________________ declaro sota la meva responsabilitat que el
subministrament objecte del contracte compleix amb les condicions
tècniques següents:
Característiques tècniques del xassís

Si

No

Pes màxim autoritzat de 3,5 Tn
Par mínim de 300 Nm
Potencia mínima de 123 CV
Reforç mínim de la suspensió pneumàtica de 1.750 Kg per a l’eix
davanter i 2.250 kg per al posterior
Dispositiu antibloqueig de rodes ABS
Distribució electrònica de la frenada
Sistema de control d’estabilitat ESP
Direcció assistida hidràulica
Caixa de canvis automatitzada o robotitzada
Airbag de conductor
Miralls regulats elèctricament i calefactats
Presa de força al canvi i bomba hidràulica
Aire condicionat/climatitzador
Llum marxa enrere amb avisador acústic
Rodes posteriors bessones
Rellotge compta-hores del motor
Kit mans lliures amb radio Bluetooth integrat
Llum destellant a la part superior de la cabina (no giratòria)
Armari i extintor
Sistema GPS amb aplicatiu Mobildata i connector tipus FMS CANGO
Click
Mides màximes del vehicle carrossat de 5.350 mm de llargada i
2.800 mm d’alçada
Amplada màxima sense miralls i amb parafangs 1.855 mm
Distància màxima entre eixos de 2.500 mm
Cabina abatible
Llums frontals halògenes i llums antiboira
Tercer seient en cabina
Disposició de dues catifes a la cabina
Disposició de fundes per als seients
Manual d’instruccions i manteniment en castellà i/o català

Característiques tècniques de la caixa

Si

No

Capacitat mínima de 5 m3
Fabricació amb alumini d’alta resistència de com a mínim 55 Hb (graus
Brinell) i d’un gruix mínim de 4 mm (part inferior) i 3 mm (laterals)
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Si

Característiques tècniques de la caixa

No

Càrrega útil legal mínima del vehicle carrossat de 430 kg
Sistema de compactació de trineu-pala corba i sistema de descàrrega
mitjançant un equip basculant format per un o dos cilindres de doble
efecte que permeti un angle de volteig de la caixa superior a 78º (sense
placa ejectora)
Característiques del sistema aixeca contenidors:
- Polivalència per aixecar contenidors entre 120 a 1.100 litres
- Capacitat d’elevació mínima de 400 kg
- Pinta per a recollida frontal de contenidors fabricada segons les
normatives DIN 30740/EN 840.1, DIN 30700/EN 840.2 i EN 840.3
- Braços per recollir els contenidors fabricats segons les normatives
DIN 30700/ EN 840.2 i EN 840.3
Sostre de la caixa tancat fins a ¼ com a mínim
Tremuja amb estructura trapezoïdal
Dipòsit d’oli amb indicador de nivell visible i filtre
Càmera per visió posterior i monitor TV a la cabina
Caixa completament estanca
Porta lateral a la caixa
Elements per a la recollida de bosses de forma manual (es sol·licita un
dels dos elements):
- Cistella integrada a l’elevador no desmuntable (permet el
funcionament de l’elevador quan la cistella està plegada) la capacitat
mínima de la cistella haurà de ser de 240 l o,
- Calaix integrat a l’elevador no desmuntable (permet el funcionament
de l’elevador amb el calaix instal·lat) la capacitat mínima del calaix
haurà de ser de 240 l
Botó a la cabina per accionar la descàrrega
Llum de treball, a la part posterior del vehicle (tremuja)
Panells llisos laterals
Suports per col·locar pala i escombra segons indicacions del personal de
SAVO, SA o del Consorci
Disposició de caixa d’eines al xassís
Índex de compactació mínim 2:1
Durada màxima del cicle de premsat de 35 segons
Durada màxima del cicle d’elevació de 25 segons
Desconnectador de bateria
Botó a la cabina per accionar el compactador
Capacitat per descarregar els residus en un camió recol·lectorcompactador de càrrega posterior d’una capacitat mínima de 9 m3.
Concretament haurà de descarregar els residus en els models de la
casa GEESINK següents:
- FAUN VARIOPRESS de 9 i 17 m3
- VALUEPAK 1625 H
- GPM III 17 H25
- N2V08L22 de 9 m3
- RL200V09L22 de 10 m3
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Característiques tècniques de la caixa

Si

No

Emissions acústiques:
- Disposar de l’acreditació de compliment de la Directiva
2000/14/CEE d’emissions acústiques amb unes emissions inferiors o
iguals a 100 dB.
- Aportació del certificat emès per un organisme independent
Requisits generals de seguretat en vehicles de càrrega posterior
- Compliment de les normatives UNE-EN 1501-1: 2012 i UNE-EN 15015 2012
- Aportació del certificat emès per una entitat col·laboradora
Manual d’instruccions i manteniment en castellà i/o català

A Granollers, a ____ de ____________________de 201_.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE DEL CONTRACTISTA

Signat:
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