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ANTECEDENTS
En el marc de les competències reconegudes al Conselh Generau d’Aran amb l’aprovació de la
Llei 1/2015, del 5 de febrer, del Règim Especial d’Aran, el Conselh Generau d’Aran exerceix la
competència de gestió dels serveis d’emergència i protecció civil, que inclou la planificació i
l’execució de mesures relatives a les emergències, transport sanitari, rescats de muntanya,
protecció civil i els serveis de prevenció i extinció d’incendis.
La encomana de gestió dels Conselh General d’Aran a la societat mercantil Pompièrs
Emergéncies SL té com objecte la realització de totes aquelles gestions i prestacions que siguin
necessàries per donar la resposta integral a les emergències en tota la cartera de serveis,
transport sanitari, rescats de muntanya, protecció civil i els serveis de prevenció i extinció
d’incendis.

PRESCRIPCIÓ PRIMERA. Objecte del contracte.
El present contracte té per objecte el subministrament de quatre (4) vehicles, d’acord amb les
característiques tècniques i equipaments mínims que s’indiquen en aquest Plec de
prescripcions tècniques particulars, i que el contractista declara conèixer i acceptar pel fet
d’acudir a la contractació.
El present contracte es composa dels lots següents:
Lot
LOT 1

Annex
1

Tipus vehicle
Vehicle lleuger de comanament.

Unitats
1

LOT 2

2

Vehicle tot terreny de transport de personal i càrrega.

2

LOT 3

3

Vehicle de transport de personal i càrrega lleugera.

1

En els annexos descrits, s’inclouen les especificacions corresponents de cada un dels LOTS:
▪ Característiques generals de colors, disseny e imatge corporativa i que hauran de seguir
l’estipulat al Catàleg d’Imatge Corporativa i Visual de Pompièrs Emergéncies SL
▪ Característiques tècniques dels vehicles i equips de cadascun dels LOTS, on
s’acceptaran prèvia validació, equips similars en prestacions o superiors.
▪ Es podran veure mostres i prendre mides dels equipaments actuals, que s’hauran
d’emplaçar en algun dels vehicles dels LOTS en les instal·lacions de Pompièrs
Emergéncies SL
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PRESCRIPCIÓ SEGONA. Contingut mínim
Els aspectes detallats, es contemplen com a continguts i característiques mínimes per als LOTS
que son objecte del concurs.
En aquest cas, el proveïdor podrà efectuar modificacions, segons les expectatives plantejades,
sempre i quan aquestes millorin la funcionalitat per a la qual estan indicades i siguin acceptades
per el responsable de Pompièrs Emergéncies SL.
PRESCRIPCIÓ TERCERA. Manuals tècnics
Totes els vehicles objecte de licitació, duran incorporats logos i distintius institucionals. Es
respectaran mides, colors i tipus de serigrafies segons el Manual d’Identitat Visual Corporativa
de Pompièrs Emergéncies SL o es seguirà l’estipulat en cadascuna de les fitxes tècniques.
La ubicació final d’aquests, es comunicarà en un termini no superior a 10 dies hàbils a comptar
de la signatura del contracte. En cas de no comunicació, s’haurà de seguir l’estipulat en el
Manual d’identitat Visual Corporativa de Pompièrs Emergéncies SL o es seguirà l’estipulat en
cadascuna de les fitxes tècniques.
Cada vehicle objecte de licitació, incorporarà manual de funcionament del vehicle i dels equips
específics instal·lats, així com dels equips embarcats de nova incorporació que ho requereixin.
PRESCRIPCIÓ QUARTA. Pressupost del contracte
El preu màxim del subministrament s’estableix en la quantia de cent seixanta-tres mil doscents euros (163.200,00 €); el preu cert anterior queda desglossat en una base de cent trentaquatre mil vuit-cents setanta-sis euros amb tres cèntims d’euro (134.876,03 €) i en l’Impost
sobre el Valor Afegit (21%) vint-i-vuit mil tres cents vint-i-tres euros amb noranta-set cèntims
d’euro (28.323,97 €).
El preu màxim establert per a cada un dels LOTS es el següent:
LOT 1
El preu màxim del subministrament del LOT 1 s’estableix en la quantia de quaranta-quatre mil
cinc-cents euros (44.500,00€); el preu cert anterior queda desglossat en una base de trenta-sis
mil set-cents setanta-sis euros amb vuitanta-sis cèntims d’euro (36.776,86 €) i en l’Impost
sobre el Valor Afegit (21%) set mil set-cents vint-i-tres euros amb catorze cèntims d’euro
(7.723,14 €).
LOT 2
El preu màxim del subministrament del LOT 2 s’estableix en la quantia de vuitanta-set mil doscents euros (87.200,00 €); el preu cert anterior queda desglossat en una base de setanta-dos
mil seixanta-sis euros amb dotze cèntims d’euro (72.066,12 €) i en l’Impost sobre el Valor
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Afegit (21%) quinze mil cent trenta-tres euros amb vuitanta-vuit cèntims d’euro (15.133,88
€).
LOT 3
El preu màxim del subministrament del LOT 3 s’estableix en la quantia de trenta-un mil cinccents euros (31.500,00 €); el preu cert anterior queda desglossat en una base de vint-i-sis mil
trenta-tres euros amb sis cèntims d’euro (26.033,06 €) i en l’Impost sobre el Valor Afegit
(21%) cinc mil quatre-cents seixanta-sis euros amb noranta-quatre cèntims d’euro (5.466,94
€).
PRESCRIPCIÓ CINQUENA. Termini i lliurament dels vehicles
Els vehicles subministrats s’entregaran en els terminis especificats en el Annex Tècnic de
cadascun d’ells.
Els terminis de lliurament s’estipularan en funció de la tipologia del vehicle a subministrar,
entenent la diferent dificultat tècnica d’execució de cadascun del LOTS licitats.
El lliurament serà a càrrec de l’empresa adjudicatària mitjançant plataforma de transport, a les
instal·lacions de Pompièrs Emergéncies SL.
Parc de Pompièrs de Vielha
Crta. De França Nº 24
25530 Vielha
Lleida
A/A Secció Logística
Els terminis establerts no es podran modificar sinó és per causa de força major justificada per
l’adjudicatari fefaentment i acceptada per Pompièrs Emergéncies SL.
Els vehicles hauran de ser lliurats amb la documentació següent:
•

Fitxa tècnica i permís de circulació.

•

Llibre o manual d’instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de
sèrie i dels equipaments instal·lats.

PRESCRIPCIÓ SISENA. Condicions generals
Per als equipaments que ho requereixin es tindran en consideració els següents criteris
generals:
•

Compliran les normatives exigides en el contracte en la seva darrera versió, i en el seu
cas la que la substitueixi. Son d’aplicació també les normatives que es derivin
d’aquestes, i que no es poden contradir però si podran millorar l’acompliment de les
normes exigides.
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•

En cas de presentar una declaració jurada, es sol·licitarà als adjudicataris en el moment
de formalitzar el contracte les certificacions corresponents.

•

Tots els equipaments que ho requereixin, incorporaran un fulletó informatiu amb
instruccions d’ús i manipulació.

•

Els equipaments classificats com a equip de protecció individual, hauran de complir amb
les obligacions exigides en els RD 1407/1992 sobre Comercialització d’Equips de
Protecció Individual i RD 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per
la utilització dels EPI pels treballadors.

PRESCRIPCIÓ SETENA. Característiques generals
Les fitxes tècniques adjuntades en els ANNEXOS, detallen les característiques tècniques dels
vehicles, necessitats de DOTACIÓ i distribució d’elements que composen cadascun dels LOTS.
Les característiques generals en referència a necessitats tècniques o elements de DOTACIÓ,
hauran de ser igual o de millors prestacions que els Plecs Tècnics aportats, tot i que es podran
valorar altres opcions sempre i quan siguin validats per Pompièrs Emergéncies SL.
Qualsevol canvi, haurà de ser notificat a Pompièrs Emergéncies SL i validat per aquest.
PRESCRIPCIÓ VUITENA. Termini de garantia
Un cop l’adjudicatari hagi lliurat els vehicles i aquests estiguin en correcte estat de
funcionament i a conformitat de Pompièrs Emergéncies SL, s’obrirà el termini de garantia, el
qual es fixa en dos (2) anys.
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes ocults en el bé
subministrat, Pompièrs Emergéncies SL tindrà dret a reclamar al contractista la seva reposició
o bé a la seva reparació, si això és suficient.
Si durant el termini de garantia, Pompièrs Emergéncies SL considera que els articles
subministrats no són aptes per a la finalitat pretesa, com a conseqüència dels vicis o defectes en
ell observat imputables al contractista, i que a més existeix la presumpció de què amb la
reposició o reparació del be subministrat no n’hi haurà prou per assolir la finalitat pretesa,
podrà –abans d’acabar el termini de garantia- rebutjar el bé subministrat i deixar-lo de compte
de l’adjudicatari, quedant exempta de l’obligació de pagament o, en el seu cas, tenint dret a la
recuperació del preu abonat.
Acabat el termini de garantia pactat sense que Pompièrs Emergéncies SL hagi formalitzat
qualsevol de les denúncies anteriors, el contractista quedarà exempt de qualsevol tipus de
responsabilitat per raó des articles subministrats.
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PRESCRIPCIÓ NOVENA. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a varis criteri d’adjudicació, de conformitat amb l’article 146.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La puntuació dels licitadors es realitzarà amb dos decimals. Es considerarà que hi ha empat
quan la diferència entre proposicions sigui inferior a cinc (5) centèsimes.
Per tal de desfer empats, es considerarà com a element prevalent la proposició econòmica i a
tal efecte es proposarà l’adjudicació del contracte a la proposició que hagi ofert un preu
inferior. Si persisteix l’empat, es donarà preferència en l’adjudicació segons els següents
criteris:
• Aquelles empreses que tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposa la normativa. Si diverses empreses compten amb
aquest superior nombre, serà preferida la que percentualment compti amb major
nombre de treballadors amb discapacitat.
• De continuar l’empat, a qui disposi de mesures de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
Finalment, en cas que se segueixi produint l’empat, es procedirà a realitzar un sorteig entre les
proposicions que hagin quedat empatades en primer terme.
La puntuació total de les ofertes (P) i dels sistemes empleats per la valoració de cada un dels
criteris dels diferents LOTS d’adjudicació seran els següents:
OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES (fins màxim de 100 punts)
A. CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES (fins un màxim de 100 punts)
A.1. Proposició econòmica (fins un màxim de 50 punts)
Per al càlcul de la proposició econòmica s’emprarà la fórmula següent:
PEi = 50 – (Bmax – Bi) * 1,5
On Bi =

Baixa de la proposició i respecte del tipus de licitació (expressada en
unitats percentuals) .
On Bmax = Baixa màxima respecte del tipus de licitació (expressada en unitats
percentuals) .
On PEi =
Puntuació econòmica de la proposició i en base 100.
Per tal d’avaluar l’anormalitat o desproporció de les proposicions presentades s’estarà a allò
que disposa l’art. 85 RGLCAP, en aquests supòsits s’aplicarà el que preveu l’art. 149 LCSP.
A.2 Manteniment preventiu (fins a un màxim de 20 punts)
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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Es valorarà la realització del manteniment preventiu, tant al xassís com al carrossat del vehicle
sense cost per Pompièrs Emergéncies SL, S.L. a raó de 4 punts per any fins a un màxim de 20.
Anys
1
2
3
4
5

Punts
4
8
12
16
20

Aquest manteniment es realitzarà obligatòriament a les dependències de Pompièrs
Emergéncies SL.
En la oferta es relacionaran quins són els punts del xassís que es revisen, que haurà de
comportar un mínim de 2 inspeccions anuals i quins materials fungibles (líquids, filtres....)
s’incorporen.
A.3 Incorporació fars amb tecnologia LED (10 punts)
Es puntuarà la incorporació d’un sistema de il·luminació millorat propi del fabricant del vehicle,
el qual haurà de ser de major rendiment que l’instal·lat de sèrie.
A.4 Incorporació neumàtics de neu (5 punts)
Es puntuarà la incorporació de neumàtics específics d’hivern, de primera marca, de mesures
homologades i d’any de fabricació actual.
A.5 Servei Post-Venta urgent disponible (fins a un màxim de 5 punts)
Es puntuaran aquelles propostes que millorin el temps màxim per a iniciar una assistència “in
situ” en el propi parc de bombers o en el lloc on se situï el vehicle sinistrat.
Per a accedir a aquesta puntuació l'adjudicatari haurà de disposar d'estructura tècnica
completa per a atendre qualsevol intervenció en primer nivell en el termini màxim de 5 hores.
Els licitadors acreditaran la disponibilitat de furgoneta taller i de personal propi qualificat a una
distància fins a Vielha de:
Distancia
> 300 km; < 400 km
> 150 km; < 300 km
< 150 km

Punts
1
3
5

A.6 Ampliació termini de garantia (fins a un màxim de 5 punts)
Es puntuaran aquelles propostes que incrementin els terminis de garantia exigides. La unitat
mínima d'oferta (i els seus múltiples) serà de 12 mesos (1 any).
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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Per a la valoració de la puntuació, es ponderarà l'ampliació de la garantia total considerant la
mitjana aritmètica de la suma dels següents apartats:

Concepte
Xassís y cadena
cinemàtica
Resta equipaments

2 anys

Ampliació de
garantia
proposat
A

2 anys

B

Garantia
mínima

Suma total d’anys d’ampliació de garantia =

Suma Total
A+2
B+2

∑ (A+B) (1)

S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli la major garantia, i la resta de licitadors
de manera proporcional, d'acord amb la puntuació obtinguda en la següent fórmula:
Puntuació: millor oferta x puntuació màxima / oferta licitador (1)
A.7 Reducció del termini de lliurament (fins a un màxim de 5 punts)
S’atorgarà puntuació als licitadors que proposin una millora en el termini de lliurament d’acord
a 2´5 punts per a cada mes de reducció del termini fins a un màxim de 5 punts.
Reducció
1 mes
2 mesos
3 mesos

Punts
1
3
5

Vielha, a 20 de Març de 2022

Eric Viló Puente
Cap d’operacions de Pompièrs Emergéncies SL
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ANNEXOS
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ANNEX 1
Característiques especifiques per a l´adquisició d´un vehicle lleuger tipus (UNITAT
DE COMANAMENT LLEUGERA) per al servei de Pompièrs Emergéncies SL
INDEX
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2.
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4.
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4.2.
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1.

OBJECTE DE LA NECESSITAT

Adquisició d’un vehicle lleuger amb objecte de disposar d’un vehicle tipus UCL (unitat de
comanament lleugera) tot millorant la dotació del parc mòbil i la seguretat dels usuaris.
El vehicle estarà destinat a l’empresa Pompièrs Emergéncies SL i s´executarà amb les
característiques que a sota s’indicaran.
2.

NORMATIVA

El vehicle ha de complir la normativa CE en vigor al moment de presentació d’ofertes,
respecte a les emissions de gasos contaminants.
Incorporarà tots els elements lumínics de senyalització d’emergència V-1 segons “Annex XI
del Reglament General de Vehicles”.
Els elements incorporats en el vehicle compleixin les normatives respectives de fabricació i
muntatge.
El vehicle després de les modificacions compreses, es lliurarà incloent la pertinent legalització
de tots els elements, inclosos instal·lacions elèctriques exteriors.
S´entregarà amb ITV vigent amb totes les modificacions executades, inclòs en fitxa tècnica si
fos necessari.
Qualsevol altra legalització, es tindrà en compte.
3.

CARACTERISTIQUES GENERALS

3.1.

DESCRIPCIÓ
Vehicle lleuger

UCL – UNITAT
LLEUGERA

COMANDAMENT

• Bastidor
Places
Tipus bastidor
Nombre eixos
Nombre eixos motrius
Motor
Potència mínima
Par màxim
Canvi de velocitats
Suspensió posterior
Angle de sortida (β)
Angle de rampa (γ)
Profunditat de gual

5
4x4
2
2
Hybrid (Gasolina + Electric)
222 CV.
3600-5200 Nm.
Automàtic
Independent doble forquilla
≥20°
≥18°
≥500 mm.

• Carrosseria
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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Cabina
Seients/places
Longitud màxima
Longitud màxima voladís davanter
Longitud màxima voladís posterior
Amplada màxima
Alçada màxima
Distància entre eixos
Massa total en càrrega
Radi de gir entre murs mínim

Doble cabina
Conductor + 4 bombers
≤4600 mm.
≤925 mm.
≤985 mm.
≤1855 mm. (sense incloure retrovisors)
≤1685mm.
2690 mm.
≤2225 kg.
≤5,5 m.

• Espai de càrrega
Capacitat maleter

Mínim 733 l. (Fins a sostre)

3.2. COMPONENTS
3.2.1. Xassís o auto bastidor
El xassís o auto bastidor ha de ser de model i tipus homologat, de recent fabricació.
Aquest ha de disposar d´opció de tracció total, amb bloqueig per eix posterior individual.
Haurà de tenir l´opció de selecció de tipus de tracció i reductores.
La massa màxima del conjunt no ha de superar els 2225 kg.
El vehicle incorporarà neumàtics de neu d´origen amb mides homologades.
Es servirà un cinquè neumàtic equilibrat del mateix tipus, el qual s´incorporarà en la
carrosseria.
El vehicle incorporarà sistema d´il·luminació LED del propi fabricant.
3.2.2. Carrosseria
El vehicle serà d´origen de color vermell RAL 3000 preferentment o es pintarà.
Els para-xocs, tan davanter com posterior, seran de color blanc RAL 9003, seguint amb
les fitxes del catàleg d´Imatge Corporativa i Visual de Pompièrs Emergéncies SL.
El vehicle incorporarà barres longitudinals.
Tots els suports i accessoris que s´utilitzin, duran tractament contra corrosió.
El xassís durà un tractament específic contra la corrosió per contacte amb elements de
manteniment de carreteres utilitzats en viabilitat hivernal, com pot ser la sal, de forma
que garanteixi la durabilitat de les parts inferiors.
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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El vehicle estarà dotat d´origen de porto posterior d´obertura vertical.
3.2.3. Cabina
La cabina serà equipada amb punts de càrrega USB en cabina.
Les finestres seran preferiblement d’elevació elèctrica en les quatre (4) portes en
detriment del manual.
El vehicle a de dur de fàbrica, airbags davanters conductor i copilot, airbags de genoll
conductor i copilot i laterals de cortina davanters i posteriors.
S’instal·larà de sèrie un reposa braços central entre els seients davanters, amb
possibilitat d´encabir elements de petit format.
En el vidre davanter s’ubicarà un adhesiu de cara cap al interior sense entorpir la
visibilitat, que indiqui les mesures del vehicle. Alçada, amplada, longitud i MMA.
S´executarà la instal·lació del carregador de llanterna segons model especificat en
l´apartat Dotació.
S´executarà la instal·lació del sistema de comunicacions actual del qual es disposa en els
vehicles del sistema TETRA.
Abans d´executar la instal·lació dels capçals de l´equip, es consultarà amb Pompièrs
Emergéncies SL la seva òptima col·locació.
Es valoraran aquelles mesures aplicades per part del constructor que ofereixin millores i
avantatges en la seva distribució.
Altres elements que puguin ser d´ubicació en la cabina, seran presentades en projecte per
part del constructor i hauran de ser acceptades per part de Pompièrs Emergéncies SL.
La distribució proposada en el document tècnic per part de l´empresa constructora, no es
podrà veure alterada en el moment de l´entrega del vehicle.
3.2.4. Espai càrrega equipaments
Es col·locarà un extintor que serà proporcionat per Pompièrs Emergéncies SL de 6 kg o
en el seu defecte, es proporcionarà el suport. Aquest haurà de situar-se en un lloc on
permeti disposar d´ell de forma àgil però que permeti manipular la resta d´equipament.
Es disposarà de dues connexions de 12 v per a endollar aquells elements que siguin
necessaris segons l´apartat Dotació.
L´espai de càrrega incorporarà safata de material plàstic com a protecció.
3.2.5. Suport i subjeccions equipaments
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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Tots els elements susceptibles de moviments no desitjats, hauran de dur sistema de
fixació de cinta per contacte tipus velcro.
3.2.6. Identificació corporativa
El vehicle s’identificarà amb tots els detalls necessaris relacionats en el Catàleg d´Imatge
Visual Corporativa de Pompièrs Emergéncies SL, detallat en l´Apèndix 2.
Addicionalment, el vehicle estarà equipat en la part posterior amb un sistema de bandes
reflectants, executat amb productes de qualitat, com Oralite 6901 Brilliant Fleet Marking
Grade o 3M Diamond Grade.
En els seus laterals i seguint amb recomanacions europees, s´integrarà el “Patró
Battenberg”, referent als vehicles de bombers i adscrit en la Norma Europea Standard
CEN 1789, de dimensions que es detallaran en el Catàleg d´Imatge de Pompièrs
Emergéncies SL.
3.2.7. Instal·lacions tècniques
L´adjudicatari executarà sobre el xassís, juntament amb la carrosseria
subministrament, construcció, adequació i muntatge de les següents instal·lacions:
-

el

Instal·lacions especifiques.

3.2.8. Instal·lacions especifiques
El disseny d´aquest vehicle està indicat per treballar com vehicle polivalent.
S´instal·larà sistema de comunicacions TETRA normalitzat en el servei, sense micròfon i
amb polsador davanter al costat del conductor.
Tot el cablejat que pugui quedar exposat derivat de la instal·lació, haurà de quedar
protegit de forma no pugui sofrir danys.
3.2.9. Instal·lacions de senyalització de prioritat i seguretat
El vehicle incorporarà tots els elements de nova generació, amb llums LED de color blau
segons legislació vigent.
En la part davantera del vehicle (reixeta frontal), s’integraran dos (2) destellants LED, de
forma que faciliti la identificació del vehicle per part dels altres usuaris. Aquests hauran
de quedar totalment integrats i no podran sobresortir del panell frontal.
En la part posterior del vehicle s’integraran dos (2) destellants encastats exteriorment de
forma que ofereixi la major visibilitat a la resta d´usuaris.
En ambdues aletes davanteres, s´integraran dos (2) destellants, un (1) en cada costat de
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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forma rodona i petit diàmetre.
En la part interior del porto posterior, s´integraran dos (2) destellants LED, que en obrir
aquest facin visible el vehicle. Aquests hauran de ser de forma rodona i de petit diàmetre.
S´incorporarà un (1) element de destellants direccionals en la part davantera, adossat al
vidre amb ventoses i fixat mitjançant algun altre sistema de subjecció que no permeti es
seu moviment.
Tot el sistema d’il·luminació d’emergència, s´haurà de poder controlar des de la cabina
amb un display LCD o similar de fàcil manipulació.
El funcionament de les llums de senyalització, no ha d´interferir en el sistema de
radiocomunicacions.
S’instal·larà un (1) altaveu de sirena i amplificador de 100 w amb tres tons de sirena
(Bombers) integrat en el compartiment motor, de forma que no generi soroll en
l´habitacle.
3.2.10. Instal·lacions de telecomunicacions
S’instal·larà el sistema de comunicacions actual del qual es disposa en els vehicles de
Bombers de la Generalitat de Catalunya TETRA i que es d´ús també en Pompièrs
Emergéncies SL. Es disposarà d´altaveu en la cabina de conducció.
S´executarà tota la instal·lació del capçal, polsadors, mans lliures i antenes necessàries.
Tots els elements i equips seran proporcionats per Pompièrs Emergéncies SL.
La CPU del sistema es situarà en un lloc que no entorpeixi la manipulació d´altres
elements.
El capçal davanter, podrà no anar acompanyat de micròfon i s’instal·larà sistema mans
lliures.
3.2.11. Dotacions
Es lliurarà plànol tècnic d´instal·lació del vehicle a efectes de possibles reparacions,
manteniments o altres.

INSTAL.LACIONS PRINCIPALS
Unitats

Element

Marca/Model

Instal·lacions de senyalització de
prioritat i seguretat
Subministrament equipament
TETRA i accessoris

VAMA, RAWERS,
HELLA, ISAE

Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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Instal·lació radiocomunicacions
cabina

þ

Proveïdor

INSTAL.LACIONS ESPECÍFIQUES
Unitats

Element

1

Sirena tres tons 100 w

1

Destellant direccional quadre
comandaments

2

Destellants davanters blau

2

Destellants laterals aleta blau

2

Destellants posteriors blau

2

Destellants porto blau

1

Focus LED imant

Marca/Model
VAMA, RAWERS,
HELLA, ISAE
VAMA, RAWERS,
HELLA, ISAE
VAMA, RAWERS,
HELLA, ISAE
VAMA (Nanoled
Round)
VAMA, RAWERS,
HELLA, ISAE
VAMA (Nanoled
Round)

Pompièrs

Adjudicatari
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

DBLUX WL6

ACCESORIS I RECANVIS DEL VEHICLE
Unitats
1

Marca/Model

1

Element
Joc de cadenes neu
Armilles alta visibilitat color GROC
ignífug
Joc de bombetes vehicle

Proveïdor

þ

1

Roda recanvi neu

Proveïdor

þ

2

Proveïdor
Proveïdor

Pompièrs
þ

Adjudicatari

þ

EXTINCIÓ/ESGOTAMENT
Unitats
1

Element
Extintor 6 kg pols ABC

Marca/Model
Proveïdor

Pompièrs
þ

Adjudicatari

Pompièrs

Adjudicatari

MATERIAL CABINA
Unitats
1

4.

Element
Llanterna ADALIT 3000 POWER

Marca/Model
ADALIT (L3000
POWER)

þ

PROVES DE RECEPCIO I VISITA D’INSPRECCIO DE FABRICA

4.1. VISITA INICIAL
Es convocarà una reunió conjunta entre els responsables de Pompièrs Emergéncies SL i el
fabricant per a atendre totes les consultes particulars necessàries per a la correcta
posada en marxa del projecte. Aquesta visita podrà realitzar-se, tant en les pròpies
instal·lacions de l'adjudicatari, com en les pròpies dependències de Pompièrs
Emergéncies SL. L'empresa adjudicatària abonarà al seu càrrec les despeses generades
per les visites realitzades per un màxim de dos tècnics del Servei.
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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4.2. VISITA FINAL
Amb anterioritat a la sortida del vehicle de les instal·lacions de l'adjudicatari, es realitzarà
una visita final per part dels responsables designats per Pompièrs Emergéncies SL amb el
vehicle totalment equipat, prèvia a la recepció definitiva d'aquest. El vehicle a què es
refereixen les presents especificacions podrà ser sotmès en fàbrica a les inspeccions,
comprovacions, assajos i proves al fet que la Direcció del subministrament designada per
Pompièrs Emergéncies SL jutgi oportú, amb la finalitat de conèixer, si tant la qualitat dels
elements constitutius, de muntatge i acabat, com el comportament en la utilització a què
es destinen, respon íntegrament a les especificacions i condicions establertes.
Per al compliment d'aquesta missió, el constructor prestarà l'assistència prèvia amb els
seus mitjans materials (eines, aparells de comprovació i mesura, etc.…) i humans aportant
el personal especialista necessari i degudament instruït per a informar sobre els punts
que li siguin consultats, així com per a col·laborar en les actuacions indicades.
L'empresa adjudicatària abonarà al seu càrrec les despeses generades per les visites
realitzades per un màxim de dos tècnics del Servei.
5.

DOCUMENTACIÓ

Juntament amb el vehicle es subministrarà tota la documentació legal necessària per a la
seva circulació.
6.

TRANSPORT I MATRICULACIO

El vehicle es lliurarà matriculat a favor de Pompièrs Emergéncies SL en la seva seu
central.
Parc de Pompièrs de Vielha
Crta. França Nº 24
25530 Vielha
LLEIDA
7.

TERMINI DE LLIURAMENT

S’estableix a l’adjudicatari un termini màxim de construcció i lliurament de sis (6) mesos a
comptar de la signatura del contracte.

Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha

18

www.conselharan.org
Tel. 973640080
NIF B25473554

PESL 1262-0001/2022

ANNEX 2
Característiques tècniques de l´adquisició de dos (2) vehicles lleugers tipus (UNITAT
DE PERSONAL I CÀRREGA) amb destí al servei de Pompièrs Emergéncies SL
INDEX
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1. OBJECTE DE LA NECESSITAT
Adquisició de dos (2) vehicles polivalents per al transport de personal i càrrega de forma
totalment separada, amb objecte de millorar la dotació del parc mòbil i la seguretat dels usuaris.
Els vehicles estaran destinats a l´empresa Pompièrs Emergéncies SL i s´executaran amb les
característiques que a sota s’indicaran.
Els vehicle que s’especifiquen seran de tipus pick-up.
Els vehicles s’especificaran en aquest Annex com vehicle A i vehicle B.
2. NORMATIVA
Els vehicles han de complir la normativa CE en vigor al moment de presentació de les ofertes,
respecte a les emissions de gasos contaminants.
Incorporaran tots els elements lumínics de senyalització d’emergència V-1 segons “Annex XI
del Reglament General de Vehicles”.
Que els elements incorporats en els vehicles compleixin les normatives respectives de
fabricació i muntatge.
Els vehicles després de les modificacions compreses, es lliurarà incloent la pertinent
legalització de tots els elements, inclosos instal·lacions elèctriques exteriors.
S´entregaran amb ITV vigent amb totes les modificacions executades, inclòs en fitxa tècnica si
fos necessari.
Qualsevol altra legalització, es tindrà en compte.
3. CARACTERISTIQUES GENERAL
3.1 DESCRIPCIO
VEHICLES A - B
UPC – Unitat de Personal i Càrrega

Vehicle lleuger
• Bastidor
Places
Tipus bastidor
Nombre eixos
Nombre eixos motrius
Motor
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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Potència mínima
Limitador velocitat
Par màxim
Canvi de velocitats
Suspensió posterior

Mínim 150 CV.
No
1600-2000 Nm.
Manual o automàtic
Eix rígid amb ballesta

• Carrosseria
Cabina
Seients/places
Longitud màxima

Doble cabina
Conductor + 4 bombers
≤5325 mm. (sense cabrestant ni
enganxall)
≤990 mm.
≤1255 mm.
≤1855/1900 mm. (sense incloure
retrovisors)
≤1815mm.
3085 mm.
≤3210 kg.
≤1040-1060 kg. (Inclòs conductor)
≤6,3 metres

Longitud màxima voladís davanter
Longitud màxima voladís posterior
Amplada màxima
Alçada màxima
Distància entre eixos
Massa total en càrrega
Carga útil
Radi de gir entre murs mínim
• Cabina
Longitud interior
Amplada interior
Alçada interior

1697 mm.
1480 mm.
1170 mm.

• Espai de càrrega
Longitud de l´espai de càrrega
Amplada de l´espai de càrrega
Alçada de l´espai de càrrega
•

1525 mm.
1540 mm.
480 mm. (Sense comptar hard top)

Equips específics permanents
Cabrestant elèctric
Bloqueig de diferencial posterior
Enganxall
Hard top

3.2 COMPONENTS
3.2.1 VEHICLE A
3.2.1.1 Xassís i auto bastidor
El xassís o auto bastidor ha de ser de model i tipus homologat, de recent fabricació.
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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Aquest ha de disposar d´opció de tracció total, amb bloqueig per eix posterior individual. Haurà
de tenir l´opció de selecció de tipus de tracció i reductores.
La massa màxima del conjunt no ha de superar els 3210 kg.
El voladís posterior no ha de ser superior a 1215 mm.
Es servirà un cinquè neumàtic equilibrat del mateix tipus, el qual s´incorporarà en la carrosseria
en el lloc destinat a la seva finalitat.
El vehicle podrà incorporar sistema d´il·luminació de circulació millorat, a poder ser sistema
LED del propi fabricant. En cas de ser millorat, es contemplarà en el quadre de puntuació.
3.2.1.2 Carrosseria
El vehicle serà d´origen de color vermell RAL 3000 preferentment o es pintarà.
Els para-xocs, tan davanter com posterior, seran de color blanc RAL 9003, seguint amb les
fitxes del catàleg d´Imatge Corporativa i Visual de Pompièrs Emergéncies SL.
S´instal·larà un cabrestant de cable sintètic de 4500 kg fixe en el vehicle, integrat en el
compartiment motor el qual no sobresortirà de la carrosseria d´origen, únicament aquella part
necessària per al seu bon funcionament. Els comandaments d´aquest hauran de situar-se en la
cabina i haurà de disposar de comanament a distància. Si no es estrictament necessari per
normativa actual, no s´incorporarà defensa davantera de protecció per al cabrestant.
S´incorporarà un hard top pintat en color vermell RAL 3000, el qual incorporarà tres portes
practicables en fibra opaca del mateix color, dues (2) laterals i una (1) posterior, segons model
detallat en l´apartat Dotació i que serà de similars característiques als que ja disposen alguns
dels vehicles del parc mòbil de Pompièrs Emergéncies SL.
El hard top incorporarà barres longitudinals que permetin la instal·lació d´un sistema porta
equipatge de color negre i alta resistència en cas de ser necessari.
S´incorporarà un enganxall per a remolc amb connexió de 13 pins e instal·lació elèctrica per a
remolcs de 750 kg sense fre i de 3500 kg amb fre.
Tots els suports i accessoris que s´utilitzin, duran tractament contra corrosió.
El xassís durà un tractament específic contra la corrosió per contacte amb elements de
manteniment de carreteres utilitzats en viabilitat hivernal, com pot ser la sal, de forma que
garanteixi la durabilitat de les parts inferiors.
Aquells elements susceptibles de patir danys, hauran d´anar protegits per mitja de reixeta
metàl·lica. Els elements a protegir seran:
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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-

Fars davanters (Inclòs antiboira si equipa la unitat).
Rotatiu LED sostre.
Destellants davanters i laterals.

Serà preferent la distribució especificada en l´ANNEX 1 i si es requereix qualsevol altra
modificació, es consultarà amb Pompièrs Emergéncies SL.
3.2.1.3 Cabina
La cabina serà equipada amb punts de càrrega USB en cabina.
Les finestres seran preferiblement d’elevació elèctrica en les quatre (4) portes en detriment del
manual.
El vehicle ha de dur de fàbrica, airbags davanters conductor i copilot, airbags de genoll
conductor i copilot i laterals de cortina davanters i posteriors.
S’instal·larà de sèrie un reposa braços central entre els seients davanters, amb possibilitat
d´encabir elements de petit format.
En el vidre davanter s’ubicarà un adhesiu de cara cap al interior sense entorpir la visibilitat, que
indiqui les mesures del vehicle. Alçada, amplada, longitud i MMA.
S´executarà la instal·lació del carregador de llanterna segons model especificat en l´apartat
Dotació.
S´executarà la instal·lació del sistema de comunicacions actual del qual es disposa en els
vehicles de TETRA. Abans d´executar la instal·lació del capçal de l´equip, es consultarà amb
Pompièrs Emergéncies SL la seva òptima col·locació.
Es valoraran aquelles mesures aplicades per part del constructor que ofereixin millores i
avantatges en la seva distribució.
Altres elements que puguin ser d´ubicació en la cabina, seran presentades en projecte per part
del constructor i hauran de ser acceptades per part de Pompièrs Emergéncies SL.
3.2.1.4 Espai carrega equipament
L´espai de càrrega ha d´anar distribuït per encabir diversos equipaments.
El sòl d´aquest espai estarà acabat amb producte de referència segons apartat Dotació.
L´alçada total de la caixa, inclòs el hard top, haurà de dividir-se en dos parts. Una zona
destinada a equipaments col·lectius i l´altra a equipament personal.
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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La part més baixa de la caixa de càrrega, estarà destinada a la instal·lació d´una safata plana
mòbil, on s´ubicarà divers material de forma que cadascun d´aquests disposin del seu suport de
referència.
En aquesta part, s´ubicaran elements de treball col·lectiu i es seguirà disseny de l´Apèndix 1
segons possibilitats. Es podran valorar altres opcions proposades per el constructor que puguin
oferir millores a l´operativitat del vehicle. Aquestes hauran de ser validades per Pompièrs
Emergéncies SL.
En el porto haurà de instal·lar-se un perfil de llum LED que faciliti el treball i manipulació
d´equips sota aquest.
L´alçada mínima practicable d´aquesta safata, la marcarà l´element de major alçada a ubicar en
la part baixa.
L´espai destinat a equipament personal, es subdividirà en dues (2) parts longitudinalment.
Cadascun d´aquest espais disposaran d´un sistema de llum tipus tira LED amb perfil d´alumini
activable amb interruptor. Podrà ser compartit per ambdós espais sempre i quan es pugui
activar des de qualsevol de les dues bandes.
Es disposarà de dues connexions de 12 v per a endollar aquells elements que siguin necessaris
segons l´apartat Dotació.
Els focus LED amb imant, s´ubicaran de forma segura en aquests compartiments, de forma que
no puguin fer-se malbé.
Es delimitarà un espai on es pugui ubicar una motxilla sanitària com les normalitzades en el
servei (SVB) i es col·locarà un sistema de subjecció amb cinta per adhesió tipus Velcro per a
subjectar aquesta. Aquesta estarà a disposició del constructor en les instal·lacions de Pompièrs
Emergéncies SL.
Aquesta unitat equipara un sistema porta equipatge, per a poder dur elements que no es
puguin encabir en l´interior. Aquesta serà de material resistent en color negre i s´haurà
d´adaptar a les barres longitudinals del hard top.
3.2.1.5 Suport i subjeccions equipaments
Tots els elements susceptibles de moviments no desitjats, hauran de dur sistema de fixació de
cinta per contacte tipus velcro.
La safata mòbil, haurà de dur un sistema de bloqueig que no permeti el seu moviment, tant quan
estigui en posició de tancat com en posició d´obertura màxima.
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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El tipus safata mòbil escollit garantirà l´accés a tots els elements de forma fàcil.
3.2.1.6 Identificació institucional
El vehicle s’identificarà amb tots els detalls necessaris relacionats en el Catàleg d´Imatge Visual
Corporativa de Pompièrs Emergéncies SL, detallat en l´Annex 4.
Addicionalment, el vehicle estarà equipat en la part posterior amb un sistema de bandes
reflectants, executat amb productes de qualitat, com Oralite 6901 Brilliant Fleet Marking
Grade o 3M Diamond Grade.
En els seus laterals i seguint amb recomanacions europees, s´integrarà el “Patró Battenberg”,
referent als vehicles de bombers i adscrit en la Norma Europea Standard CEN 1789, de
dimensions que es detallaran en el Catàleg d´Imatge de Pompièrs Emergéncies SL.
3.2.1.7 Instal·lacions tècniques
L´adjudicatari executarà sobre el xassís, juntament amb la carrosseria el subministrament,
construcció, adequació i muntatge de les següents instal·lacions:
-

Instal·lacions especifiques.

3.2.1.8 Instal·lacions especifiques
Aquest vehicle està indicat per treballar com vehicle polivalent però alhora destinat a
operacions forestals.
S´instal·larà sistema de comunicacions TETRA normalitzat en el servei, sense micròfon i amb
polsador davanter al costat del conductor.
Elements addicionals:
-

2 preses de corrent 12V per a altres elements caixa posterior.
Carregador i llanterna segons model Dotació.
Cabrestant.
Enganxall.

Tot el cablejat que pugui quedar exposat derivat de la instal·lació del cabrestant o del
enganxall, haurà de quedar protegit de forma no pugui patir danys.
3.2.1.9 Instal·lacions de senyalització de prioritat i seguretat
El vehicle incorporarà tots els elements de nova generació, amb llums LED de color blau segons
legislació vigent.
S’instal·larà un (1) rotatiu LED de baix perfil aerodinàmic de primera marca i d´alta lluminositat
CLASSE 2, amb fixació al propi vehicle amb tots els seus elements. Haurà d´anar protegit amb
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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reixeta metàl·lica de protecció. La seva col·locació na ha d´interferir en la visibilitat de
l´element.
En la part davantera del vehicle (reixeta frontal), s’integraran dos (2) destellants LED, de forma
que faciliti la identificació del vehicle per part dels altres usuaris. Aquests hauran de quedar
totalment integrats i no podran sobresortir del panell frontal.
En la part posterior del vehicle s’integraran dos (2) destellants encastats exteriorment de forma
que ofereixi la major visibilitat a la resta d´usuaris.
En la part interior del porto posterior, s´integraran dos (2) destellants LED, que en obrir aquest
facin visible el vehicle. Aquests hauran de ser de forma rodona i de petit diàmetre.
Tot el sistema d’il·luminació d’emergència, s´haurà de poder controlar des de la cabina amb un
display LCD o similar de fàcil manipulació.
El funcionament de les llums de senyalització, no ha d´interferir en el sistema de
radiocomunicacions.
S’instal·larà un (1) altaveu de sirena i amplificador de 100 w amb tres tons de sirena (Bombers)
integrat en el compartiment motor, de forma que no generi soroll en l´habitacle.
Es subministraran dos (2) focus de tipus LED amb cable, imant i connexió a 12V del propi
vehicle.
3.2.1.10 Instal·lacions de telecomunicació
S’instal·larà el sistema de comunicacions actual del qual es disposa en els vehicles de Bombers
de la Generalitat de Catalunya TETRA i que es d´ús també en Pompièrs Emergéncies SL. Es
disposarà d´altaveu en la cabina de conducció.
S´executarà tota la instal·lació del capçal, polsadors i antenes necessàries.
Tots els elements i equips seran proporcionats per Pompièrs Emergéncies SL.
S’instal·larà un suport per a tauleta digital del servei, el qual haurà de suportar equips de 8” i
10”. En la seva part posterior, es deixarà col·locada la connexió USB per a càrrega. Aquest
haurà de ser de model especificat i haurà d´anar ancorat de forma ferma i segura en l´espai que
determini Pompièrs Emergéncies SL. Disposarà de braç mòbil que permeti el seu moviment cap
a diferents ubicacions.
3.2.1.11 Dotació
Es lliurarà plànol tècnic d’instal·lació del vehicle a efectes de possibles reparacions,
manteniments o altres.
Tot el material aportat per part de Pompièrs Emergéncies SL, serà recollit per part de l’empresa
adjudicatària en les instal·lacions del licitador de cara a executar la distribució final de
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l’equipament i els suports que siguin necessaris. Es podrà treballar a l´hora de la distribució
sobre les mateixes eines en cas de no recollir les eines finals del propi vehicle.

INSTAL.LACIONS ESPECÍFIQUES
UNITATS

ELEMENT

MARCA/MODEL

1

Sirena tres tons 100 w (Tonalitats
Bombers)

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

VAMA o similar

þ

1

Rotatiu perfil pla alta lluminositat blau
CLASSE 2

VAMA o similar

þ

2

Destellants davanters blau

VAMA o similar

þ

2

Destellants posteriors blau

VAMA o similar

þ

2

Destellants porto blau

VAMA o similar (Nanoled
Round)

þ

1

Suport per a tableta cartografia del
servei
Hard Top posterior 3/p opaques de
fibra

1

Sistema porta equipatge

CARRYBOY

1

Cabrestant amb cable sintètic 4500
KG

WARM VR EVO 10 S

1

Protecció caixa de càrrega engomada

LINE-X Protective
Coatings o similar

1

Safata mòbil amb suports segons
ANNEX 1

Proveïdor

2

Focus LED imant

DBLUX WL6

þ

1

Enganxall e instal·lació

Proveïdor

þ

1

þ

Proveïdor

þ

CARRYBOY

þ
þ
þ
þ

ACCESORIS I RECANVIS DEL VEHICLE
UNITATS ELEMENT
1
Joc de cadenes neu

MARCA/MODEL
Proveïdor

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ

2

Armilles alta visibilitat color GROC
ignífug

Proveïdor

þ

1

Joc de bombetes vehicle

Proveïdor

þ

1

Joc de cables auxiliars bateria

Proveïdor

þ

1

Clau de rodes

Proveïdor

þ

1

Joc d´eines per a canvi de roda

Proveïdor

þ

1

Roda de recanvi

Proveïdor

þ

EXTINCIÓ/ESGOTAMENT
UNITATS ELEMENT
1

Extintor 6 kg pols ABC

MARCA/MODEL
Proveïdor

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ

SENYALITZACIÓ
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UNITATS ELEMENT
2
Cons plegables de 50 cm.
1

Rotlles cinta abalisadora "POMPIÈRS"
segons CI

MARCA/MODEL
Proveïdor
Proveïdor

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ
þ

MATERIAL CABINA
UNITATS ELEMENT
1
Llanterna ADALIT 3000 POWER
1

Con de senyalització GROCS per a
llanterna

MARCA/MODEL
ADALIT (L3000 POWER)

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ
þ

ADALIT

PROTECCIÓ PERSONAL
UNITATS ELEMENT
1
Motxil.la EPI antitall 40 litres

MARCA/MODEL
PETZL (Transport)

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ

2

Casc protecció moto serra

STIHL (Function universal)

þ

2

Parells d´elements de protecció
extremitats sup. antitall

STIHL (Protect MS)

þ

2

Camals de protecció antitall

STIHL (Function 270º)

þ

2

Polaina protecció antitall CLASE 1

SIP PROTECTION

þ

2

Parells guants antitall

STIHL (Function Protect
MS)

þ

2

Cascs de protecció auditiva

3M (PELTOR Optime I)

þ

ELEVACIÓ/ESTABILITZACIÓ
UNITATS ELEMENT
Protector arbre ARB-730 3 metros
1
1

Eslinga arrossegament ARB-705
8000 kg.

3

Grillet sintètic ARB-740 14,5 TN

1

Politja reenviament reforçada
(Cabrestant vehicle)

MARCA/MODEL

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ

PROMYGES (ARB-730)

þ
PROMYGES (ARB-705)
þ

PROMYGES (ARB-740)
PROMYGES (ARB A10100020)

þ

ALTRES DIVERSOS
UNITATS TIPUS EINA

MARCA/MODEL

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

2

Bidó tipus combustible 20 litres

JERRI CAN

þ

2

Bidó tipus combustible 5 litres

JERRI CAN

þ

1

Boca adaptable buidat per a bidó

JERRI CAN

þ

1
1

Bidó transport combinat
combustible/oli
Bidó d´oli lubricant cadena moto
serra 5 litres

þ
STIHL (Pofesional)
STIHL

þ

1

Motxil.la SVB " POMPIÈRS"

SAVE PRO LIFE

þ

1

Bidó sal (Clorur Calci CaCl2) 5 kg.

Proveïdor

þ

2

Bidó de transport combustible 1 litre

PRIMUS o similar

þ

2

Bidó de transport combustible 0,60
litre(Oli)

PRIMUS o similar
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1

Embut

Proveïdor

þ

EQUIPS DE TALL
UNITATS TIPUS EINA

MARCA/MODEL

POMPIÈRS

1

Moto serra

STIHL (MS261 C-BM)

þ

1

Joc eines moto serra

STIHL (MS261 C-BM)

þ

1

Cadena reposició moto serra

STIHL (DURO MS 261C)

þ

1

Espasa reposició 40 CM.

STIHL (ROLLOMATIC)

þ

1

Moto serra poda

STIHL (MS201TC-M)

þ

1

Joc eines moto serra poda

STIHL (MS201TC-M)
STIHL (DURO MS 201TCM)
STIHL (ROLLOMATIC
PICO)

þ

1
1

Cadena reposició moto serra poda
Espasa reposició 35 CM.

ADJUDICATARI

þ
þ

1

Destral amb mànec de fibra

FISKARS 121440

þ

1

Xerrac plegable

FISKARS SW70

þ

1

Cunya poliamida 25 cm

STIHL o similar

þ

1

Cunya 25 cm

STIHL o similar

þ

EINES MANUALS
UNITATS TIPUS EINA
Xerrac plegable
1

MARCA/MODEL

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

FISKARS SW70

þ

1

Caixa d´eines

STANLEY STST1-75518

þ

1

Cúter

STANLEY FMHT10328-0

þ

1

Martell de fuster

STANLEY STHT0-54159

þ

1

Joc de tornavisos

STANLEY FMHT0-62060

þ

1

Clau anglesa

STANLEY FMHT0-75081

þ

1

Joc de claus hexagonals

STANLEY 0-69-251

þ

1

Joc de claus torx

STANLEY 4-69-263
STANLEY FATMAX
FMHT0-75081

þ

1

Clau ajustable

þ

EINES MANUALS EXTINCIÓ
UNITATS TIPUS EINA
1
3

Motxilla de transport moto serra
Torxes de goteig 5 litres

3

Torxes de goteig 1 litre amb mànec

4

Mànec, pulaski, mcleod, batefoc

1
1

MARCA/MODEL
TRUENORTH
(VALLFIREST)

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ

VALLFIREST

þ

VALLFIREST
VALLFIREST(Universal
tool kit Dragonslayers)

þ

Gorgui V2

VALLFIREST

þ

Tallavarilla

BELLOTA 6009450

þ

þ

3.2.2 VEHICLE B
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3.2.2.1 Xassís i auto bastidor
El xassís o auto bastidor ha de ser de model i tipus homologat, de recent fabricació.
Aquest ha de disposar d´opció de tracció total, amb bloqueig per eix posterior individual. Haurà
de tenir l´opció de selecció de tipus de tracció i reductores.
La massa màxima del conjunt no ha de superar els 3210 kg.
El voladís posterior no ha de ser superior a 1215 mm.
El vehicle incorporarà neumàtics de neu d´origen amb mides homologades.
Es servirà un cinquè neumàtic equilibrat del mateix tipus, el qual s´incorporarà en la carrosseria
en el lloc destinat a la seva finalitat.
El vehicle podrà incorporar sistema d´il·luminació de circulació millorat, a poder ser sistema
LED del propi fabricant. En cas de ser millorat, es contemplarà en el quadre de puntuació.
3.2.2.2 Carrosseria
El vehicle serà d´origen de color vermell RAL 3000 preferentment o es pintarà.
Els para-xocs, tan davanter com posterior, seran de color blanc RAL 9003, seguint amb les
fitxes del catàleg d´Imatge Corporativa i Visual de Pompièrs Emergéncies SL.
S´instal·larà un cabrestant de cable sintètic de 4500 kg fixe en el vehicle, integrat en el
compartiment motor el qual no sobresortirà de la carrosseria d´origen, únicament aquella part
necessària per al seu bon funcionament. Els comandaments d´aquest hauran de situar-se en la
cabina i haurà de disposar de comanament a distància. Si no es estrictament necessari per
normativa actual, no s´incorporarà defensa davantera de protecció per al cabrestant.
S´incorporarà un hard top pintat en color vermell RAL 3000 el qual incorporarà tres portes
practicables en fibra opaca del mateix color, dues (2) laterals i una (1) posterior, segons model
detallat en l´apartat Dotació i que serà de similars característiques als que ja disposen alguns
dels vehicles del parc mòbil de Pompièrs Emergéncies SL.
El hard top incorporarà barres longitudinals que permetin la instal·lació d´un sistema porta
equipatge de color negre i alta resistència en cas de ser necessari.
S´incorporarà un enganxall per a remolc amb connexió de 13 pins e instal·lació elèctrica per a
remolcs de 750 kg sense fre i de 3500 kg amb fre.
Tots els suports i accessoris que s´utilitzin, duran tractament contra corrosió.
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El xassís durà un tractament específic contra la corrosió per contacte amb elements de
manteniment de carreteres utilitzats en viabilitat hivernal, com pot ser la sal, de forma que
garanteixi la durabilitat de les parts inferiors.
3.2.2.3 Cabina
La cabina serà equipada amb punts de càrrega USB en cabina.
Les finestres seran preferiblement d’elevació elèctrica en les quatre (4) portes en detriment del
manual.
El vehicle a de dur de fàbrica, airbags davanters conductor i copilot, airbags de genoll conductor
i copilot i laterals de cortina davanters i posteriors.
S’instal·larà de sèrie un reposa braços central entre els seients davanters, amb possibilitat
d´encabir elements de petit format.
En el vidre davanter s’ubicarà un adhesiu de cara cap al interior sense entorpir la visibilitat, que
indiqui les mesures del vehicle. Alçada, amplada, longitud i MMA.
S´executarà la instal·lació del carregador de llanterna segons model especificat en l´apartat
Dotació.
S´executarà la instal·lació del sistema de comunicacions actual del qual es disposa en els
vehicles de TETRA. Abans d´executar la instal·lació del capçal de l´equip, es consultarà amb
Pompièrs Emergéncies SL la seva òptima col·locació.
Es valoraran aquelles mesures aplicades per part del constructor que ofereixin millores i
avantatges en la seva distribució.
Altres elements que puguin ser d´ubicació en la cabina, seran presentades en projecte per part
del constructor i hauran de ser acceptades per part de Pompièrs Emergéncies SL.
La distribució proposada en el document tècnic per part de l´empresa constructora, no es podrà
veure alterada en el moment de l´entrega del vehicle.
3.2.2.4 Espai Càrrega equipaments
L´espai de càrrega quedarà totalment diàfan.
El sòl d´aquest espai estarà acabat amb producte de referència segons apartat Dotació.
Aquest espai, estarà dotat d´un sistema de regleta LED protegida contra cops i amb interruptor.
En el porto podrà instal·lar-se un perfil de llum LED que faciliti el treball puntual de sota aquest.
Pompièrs Emergéncies, SL
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Es col·locarà un extintor que serà proporcionat per Pompièrs Emergéncies SL de 6 kg. Aquest
haurà de situar-se en un lloc on permeti disposar d´ell de forma àgil però que no entorpeixi la
càrrega d´altres elements de volum important.
Es disposarà de dues connexions de 12 v per a endollar aquells elements que siguin necessaris
segons l´apartat Dotació.
Els focus LED amb imant, s´ubicaran de forma segura en aquest compartiment, de forma que no
puguin fer-se malbé.
3.2.2.5 Suport i subjeccions equipaments
Tots els elements susceptibles de moviments no desitjats, hauran de dur sistema de fixació de
cinta per contacte tipus velcro.
3.2.2.6 Identificació institucional
El vehicle s’identificarà amb tots els detalls necessaris relacionats en el Catàleg d´Imatge Visual
Corporativa de Pompièrs Emergéncies SL, detallat en l´Apèndix 2.
Addicionalment, el vehicle estarà equipat en la part posterior amb un sistema de bandes
reflectants, executat amb productes de qualitat, com Oralite 6901 Brilliant Fleet Marking
Grade o 3M Diamond Grade.
En els seus laterals i seguint amb recomanacions europees, s´integrarà el “Patró Battenberg”,
referent als vehicles de bombers i adscrit en la Norma Europea Standard CEN 1789, de
dimensions que es detallaran en el Catàleg d´Imatge de Pompièrs Emergéncies SL.
3.2.2.7 Instal·lacions tècniques
L´adjudicatari executarà sobre el xassís, juntament amb la carrosseria el subministrament,
construcció, adequació i muntatge de les següents instal·lacions:
-

Instal·lacions especifiques.

3.2.2.8 Instal·lacions especifiques
El disseny d´aquest vehicle està indicat per treballar com vehicle polivalent.
S´instal·larà sistema de comunicacions TETRA normalitzat en el servei, sense micròfon i amb
polsador davanter al costat del conductor.
Elements addicionals:
-

2 preses de corrent 12V per a altres elements caixa posterior.
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Carregador i llanterna segons model Dotació.
Cabrestant.
Enganxall.
Tot el cablejat que pugui quedar exposat derivat de la instal·lació del cabrestant o del
enganxall, haurà de quedar protegit de forma no pugui patir danys.
3.2.2.9 Instal·lacions de senyalització de prioritat i seguretat
El vehicle incorporarà tots els elements de nova generació, amb llums LED de color blau segons
legislació vigent.
S’instal·larà un pont LED de baix perfil aerodinàmic de primera marca i d´alta lluminositat
CLASSE 2, amb fixació al propi vehicle amb tots els seus elements.
En la part davantera del vehicle (reixeta frontal), s’integraran dos (2) destellants LED, de forma
que faciliti la identificació del vehicle per part dels altres usuaris. Aquests hauran de quedar
totalment integrats i no podran sobresortir del panell frontal.
En la part posterior del vehicle s’integraran dos (2) destellants encastats exteriorment de forma
que ofereixi la major visibilitat a la resta d´usuaris.
En ambdues aletes laterals davanteres, s´integraran dos (2) destellants, un (1) en cada costat de
forma rodona i petit diàmetre segons model descrit.
En la part interior del porto posterior, s´integraran dos (2) destellants LED, que en obrir aquest
facin visible el vehicle. Aquests hauran de ser de forma rodona i de petit diàmetre.
Tot el sistema d’il·luminació d’emergència, s´haurà de poder controlar des de la cabina amb un
display LCD o similar de fàcil manipulació.
El funcionament de les llums de senyalització, no ha d´interferir en el sistema de
radiocomunicacions.
S’instal·larà un (1) altaveu de sirena i amplificador de 100 w amb tres tons de sirena (Bombers)
integrat en el compartiment motor, de forma que no generi soroll en l´habitacle.
Es subministraran dos (2) focus de tipus LED amb cable, imant i connexió a 12V del propi
vehicle.
3.2.2.10 Instal·lacions de telecomunicacions
S’instal·larà el sistema de comunicacions actual del qual es disposa en els vehicles de Bombers
de la Generalitat de Catalunya TETRA i que es d´ús també en Pompièrs Emergéncies SL. Es
disposarà d´altaveu en la cabina de conducció.
S´executarà tota la instal·lació del capçal, polsadors i antenes necessàries.
Tots els elements i equips seran proporcionats per Pompièrs Emergéncies SL.
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3.2.2.11 Dotació
Es lliurarà plànol tècnic d´instal·lació del vehicle a efectes de possibles reparacions,
manteniments o altres.
INSTAL.LACIONS ESPECÍFIQUES
UNITATS
1

ELEMENT
Sirena tres tons 100 w (Tonalitats
Bombers)

MARCA/MODEL

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ

VAMA o similar

1

Pont perfil pla alta lluminositat blau CLASSE
2

VAMA o similar

þ

2

Destellants davanters blau

VAMA o similar

þ

2

Destellants posteriors blau

VAMA o similar

þ

2

Destellants porto blau

VAMA (Nanoled Round)

þ

2

Destellants aleta davantera lateral blau

VAMA (Nanoled Round)

þ

1

Hard Top posterior 3/p opaques de fibra CARRYBOY

þ

1

Cabrestant amb cable sintètic 4500 KG

WARM VR EVO 10 S

þ

1

Protecció caixa de càrrega engomada

LINE-X Protective Coatings o
similar

þ

2

Focus LED imant 12v

DBLUX WL6

þ

1

Enganxall e instal·lació

Proveïdor

þ

ACCESORIS I RECANVIS DEL VEHICLE
UNITATS
1

ELEMENT
Joc de cadenes neu

MARCA/MODEL
Proveïdor

2

Armilles alta visibilitat color GROC
ignífug

Proveïdor

1

Joc de bombetes vehicle

Proveïdor

þ

1

Joc de cables auxiliars bateria

Proveïdor

þ

1

Clau de rodes

Proveïdor

þ

1

Joc d´eines per a canvi de roda

Proveïdor

þ

1

Roda de recanvi

Proveïdor

þ

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ
þ

EXTINCIÓ/ESGOTAMENT
UNITATS
1

ELEMENT

MARCA/MODEL

Extintor 6 kg pols ABC

Proveïdor

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ

SENYALITZACIÓ
UNITATS
1

ELEMENT

MARCA/MODEL

Rotlles cinta abalisadora "POMPIÈRS"
segons CI

Proveïdor

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ

MATERIAL CABINA
UNITATS
1

ELEMENT
Llanterna ADALIT 3000 POWER
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1

Con de senyalització GROCS per a
llanterna

þ

ADALIT

ELEVACIÓ/ESTABILITZACIÓ
UNITATS

ELEMENT

MARCA/MODEL

1

Protector arbre ARB-730 3 metros

PROMYGES (ARB-730)

1

Eslinga arrossegament ARB-705 8000
kg.

PROMYGES (ARB-705)

3

Grillet sintètic ARB-740 14,5 TN

PROMYGES (ARB-740)

1

Politja reenviament reforçada (Cabrestant
vehicle)

PROMYGES (ARB A-10100020)

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ
þ
þ
þ

4. PROVES DE RECEPCIO I VISITA D’INSPECCIO DE FABRICA
4.1 VISITA INICIAL
Es convocarà una reunió conjunta entre els responsables de Pompièrs Emergéncies SL i
l’adjudicatari (constructor), per a atendre totes les consultes particular necessàries per a la
correcta posada en marxa del projecte. Aquesta visita podrà realitzar-se, tant a les pròpies
instal·lacions del adjudicatari, com en les pròpies dependències de Pompièrs Emergències.
L’empresa adjudicatària abonarà al seu càrrec les despeses generades per les visites realitzades
per a un màxim de dos tècnics del servei.
4.2 VISITA FINAL
Amb anterioritat a la sortida dels vehicles de les instal·lacions de l’adjudicatari, es realitzarà una
visita final per part dels responsables designats per Pompièrs Emergéncies SL amb el vehicles
totalment equipats, prèvia a al recepció definitiva d’aquets.
Els vehicles a que es refereixen les present especificacions podran ser sotmesos en fabrica a les
inspeccions, comprovacions assajos i proves al fet que la direcció del subministrament
designada per Pompièrs Emergéncies SL jutgi oportú, amb la finalitat de conèixer si tant la
qualitat dels elements constitutius, de muntatges i acabat, com el comportament en la
utilització a que es destinen, respon íntegrament a les especificacions i condicions establertes.
Per al compliment d’aquesta missió, el constructor presentarà l’assistència prèvia amb les seus
mitjana materials ( eines, aparell de comprovació i mesura, etc..) i humans aportant el personal
especialista necessari i degudament instruït per a la informació sobre els punts que li siguin
consultats, així com per a col·laboracions en les actuacions indicades.
5. DOCUMENTACIÓ
Justament amb els vehicles es subministrarà tota la documentació legal necessària per a la seva
circulació.
6. TRANSPORT I MATRICULA
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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Els vehicles es lliuraran matriculats a favor de Pompièrs Emergéncies SL a la seu central de
Pompièrs Emergéncies SL.
Parc de Pompièrs de Vielha
Crta. França Nº 24
25530 Vielha
LLEID
7. TERMINI DE LLIURAMENT
S’estableix a l’adjudicatari un termini màxim de construcció i lliurament de sis (6) mesos des de
la firma del contracte.
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ANNEX 3
Plec tècnic per a l’adquisició d’un vehicle lleuger tipus (UNITAT DE PERSONAL I
CARREGA LLEUGERA) per al servei de Pompièrs emergències S.L.
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1.

OBJECTE DE LA NECESSITAT

Adquisició d´un vehicle polivalent per a transport de personal, càrrega i suport logístic, amb
objecte de millorar la dotació del parc mòbil i la seguretat dels usuaris.
El vehicle estarà destinat a l´empresa Pompièrs Emergéncies SL i s´executarà amb les
característiques que a sota s’indicaran.
2.

NORMATIVA

El vehicle ha de complir la normativa CE en vigor al moment de presentació d’ofertes, respecte
a les emissions de gasos contaminants.
Incorporarà tots els elements lumínics de senyalització d’emergència V-1 segons “Annex XI del
Reglament General de Vehicles”.
Que els elements incorporats en el vehicle compleixin les normatives respectives de fabricació i
muntatge.
El vehicle després de les modificacions compreses, es lliurarà incloent la pertinent legalització
de tots els elements, inclosos instal·lacions elèctriques exteriors.
S´entregarà amb ITV vigent amb totes les modificacions executades, inclòs en fitxa tècnica si
fos necessari.
Qualsevol altra legalització, es tindrà en compte.
3.

CARACTERISTIQUES GENERALS

3.1

DESCRIPCIÓ
Vehicle lleuger

UPCL – Unitat de Personal i Càrrega
Lleugera

• Bastidor
Places
Tipus bastidor
Nombre eixos
Nombre eixos motrius
Motor
Potència mínima
Par màxim
Canvi de velocitats
Suspensió posterior

Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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Tracció
2
1
Diesel 54 l. (+ Ad blue 18,6 l.)
≥ 95 CV.
260 Nm.
Manual (6 velocitats)
Molla helicoidal, sense barra
estabilitzadora
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• Carrosseria
Cabina
Seients/places
Nombre portes

Conductor + 4 bombers
2 davanteres + 2 portes corredisses
laterals posterior + porto posterior
obertura vertical
≤ 4486 mm.
≤1838 mm. (sense incloure retrovisors)
≤1919 mm.
2716 mm.
≤1652 kg.
≤11,75 m.

Longitud màxima
Amplada màxima
Alçada màxima
Distància entre eixos
Massa total en càrrega
Diàmetre gir entre murs
• Espai de càrrega
Capacitat càrrega

Entre 775 l. i 1200 l. (5 places i 3 places)

• Equips específics permanents
Enganxall
3.2

COMPONENTS

3.2.1

Xassís o auto bastidor

El xassís o auto bastidor ha de ser de model i tipus homologat, de recent fabricació.
Aquest ha de disposar de tracció davantera.
La massa màxima del conjunt no ha de superar els 1652 kg.
El vehicle incorporarà neumàtics de neu d´origen amb dimensions de màxim 16 polsades, sent
mides homologades.
Es servirà un cinquè neumàtic equilibrat del mateix tipus, el qual s´incorporarà en la carrosseria
en el lloc destinat a la seva finalitat.
Es valorarà positivament que el vehicle incorpori sistema d’il·luminació diürn mitjançant
sistema LED.
3.2.2

Carrosseria

El vehicle serà d´origen de color vermell RAL 3000 o es pintarà i els para-xocs seran de color
blanc RAL 9003 tot seguint el Catàleg d´Imatge Visual Corporativa de Pompièrs Emergéncies
SL.
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S´incorporarà un enganxall per a remolc amb connexió de 13 pins e instal·lació elèctrica per a
remolcs de fins a 750 kg.
Les portes d´accés laterals posteriors seran d´obertura corredissa.
El xassís durà un tractament específic contra la corrosió per contacte amb elements de
manteniment de carreteres utilitzats en viabilitat hivernal, com pot ser la sal, de forma que
garanteixi la durabilitat de les parts inferiors. Aquest podrà ser el propi del fabricant.
El vehicle estarà dotat d´origen de porto posterior d´obertura vertical.
3.2.3

Cabina

La cabina serà equipada d´origen amb punts de càrrega USB en cabina. Podran ser de sèrie del
propi vehicle.
Les finestres seran preferiblement d’elevació elèctrica en les dues (2) portes davanteres en
detriment del manual.
El vehicle a de dur de fàbrica, airbags davanters conductor i copilot, airbag de cap davanter i
posterior i airbags davanters laterals.
S’instal·larà un reposa braços central entre els seients davanters, amb possibilitat d´encabir
elements de petit format en cas que el model pugui disposar d´aquest de sèrie.
En el vidre davanter s’ubicarà un adhesiu de cara cap al interior sense entorpir la visibilitat, que
indiqui les mesures del vehicle. Alçada, amplada, longitud i MMA.
S´executarà la instal·lació del sistema de comunicacions actual del qual es disposa en els
vehicles de TETRA. Abans d´executar la instal·lació del capçal de l´equip, es consultarà amb
Pompièrs Emergéncies SL la seva òptima col·locació.
La distribució proposada en el document tècnic per part de l´empresa constructora, no es podrà
veure alterada en el moment de l´entrega del vehicle.
3.2.4

Espai càrrega equipament

L´espai de càrrega quedarà totalment diàfan.
El sòl d´aquest espai estarà acabat amb safata de material plàstic que podrà ser d´origen.
Es col·locarà un extintor que serà proporcionat per Pompièrs Emergéncies SL de 6 kg. Aquest
haurà de situar-se en un lloc on permeti disposar d´ell de forma àgil però que no entorpeixi la
càrrega d´altres elements de volum important.
Es disposarà de dues connexions de 12 v per a endollar aquells elements que siguin necessaris
segons l´apartat Dotació.
S´instal·larà una reixa fixa de separació per a càrrega/usuaris homologada.
Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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El focus LED amb imant, s´ubicaran de forma segura en aquest compartiment, de forma que no
puguin fer-se malbé.
3.2.5

Suports i subjeccions d’equipaments

Tots els elements susceptibles de moviments no desitjats, hauran de dur sistema de fixació de
cinta per contacte tipus velcro.
3.2.6

Identificació institucional

El vehicle s’identificarà amb tots els detalls necessaris relacionats en el Catàleg d´Imatge Visual
Corporativa de Pompièrs Emergéncies SL, detallat en l´Apèndix 2.
Addicionalment, el vehicle estarà equipat en la part posterior amb un sistema de bandes
reflectants, executat amb productes de qualitat, com Oralite 6901 Brilliant Fleet Marking
Grade o 3M Diamond Grade.
En els seus laterals i seguint amb recomanacions europees, s´integrarà el “Patró Battenberg”,
referent als vehicles de bombers i adscrit en la Norma Europea Standard CEN 1789, de
dimensions que es detallaran en el Catàleg d´Imatge de Pompièrs Emergéncies SL.
3.2.7

Instal·lacions tècniques

L´adjudicatari executarà sobre el xassís, juntament amb la carrosseria el subministrament,
construcció, adequació i muntatge de les següents instal·lacions:
-

Instal·lacions especifiques.

3.2.8

Instal·lacions especifiques

El disseny d´aquest vehicle està indicat per treballar com vehicle polivalent, tot i que la seva
finalitat inicial serà logística.
S´instal·larà sistema de comunicacions TETRA normalitzat en el servei, amb micròfon i amb
polsador davanter al costat del conductor.
Elements adicionals:
-

1 preses de corrent 12V per a altres elements caixa posterior.
Enganxall.

3.2.9

Instal·lacions de senyalització de prioritat i seguretat

Pompièrs Emergéncies, SL
Ctra. de França, 24
25530 Vielha
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El vehicle incorporarà tots els elements de nova generació, amb llums LED de color blau segons
legislació vigent.
En la part davantera del vehicle (reixeta frontal), s’integraran dos (2) destellants LED, de forma
que faciliti la identificació del vehicle per part dels altres usuaris. Aquests hauran de quedar
totalment integrats i no podran sobresortir del panell frontal.
Sobre el quadre de comandaments adherit al vidre amb ventoses, es col·locarà un llança
destellants.
En la part posterior del vehicle s’integraran dos (2) destellants encastats exterior o
interiorment de forma que ofereixi la major visibilitat a la resta d´usuaris.
Tot el sistema d’il·luminació d’emergència, s´haurà de poder controlar des de la cabina amb un
display LCD o similar de fàcil manipulació.
El funcionament de les llums de senyalització, no ha d´interferir en el sistema de
radiocomunicacions.
S’instal·larà un (1) altaveu de sirena i amplificador de 100 w amb tres tons de sirena (Bombers)
integrat en el compartiment motor, de forma que no generi soroll en l´habitacle.
Es subministrarà un(1) focus de tipus LED amb cable, imant i connexió a 12V del propi vehicle.
3.2.10 Instal·lació de telecomunicacions
S’instal·larà el sistema de comunicacions actual del qual es disposa en els vehicles de Bombers
de la Generalitat de Catalunya TETRA i que es d´ús també en Pompièrs Emergéncies SL. Es
disposarà d´altaveu en la cabina de conducció.
S´executarà tota la instal·lació del capçal, polsadors i antenes necessàries.
Tots els elements i equips seran proporcionats per Pompièrs Emergéncies SL.
3.2.11 Dotació
Es lliurarà plànol tècnic d´instal·lació del vehicle a efectes de possibles reparacions,
manteniments o altres.
INSTAL.LACIONS ESPECÍFIQUES
UNITATS ELEMENT
Sirena tres tons 100 w (Tonalitats
1
Bombers)

MARCA/MODEL

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

VAMA o similar

þ

2

Destellants davanters blau

VAMA o similar

þ

2

Destellants posteriors blau

VAMA o similar

þ

1

Protector plàstic zona càrrega

Proveïdor

þ
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1

Focus LED imant 12v

DBLUX WL6

þ

1

Enganxall e instal·lació

Proveïdor

þ

ACCESORIS I RECANVIS DEL VEHICLE
UNITATS ELEMENT

MARCA/MODEL

POMPIÈRS

1

Joc de cadenes neu

Proveïdor

þ

2

Armilles alta visibilitat color GROC ignífug

Proveïdor

þ

1

Joc de bombetes vehicle

Proveïdor

1

Joc d´eines per a canvi de roda

Proveïdor

1

Roda de recanvi

Proveïdor

ADJUDICATARI

þ
þ
þ

EXTINCIÓ/ESGOTAMENT
UNITATS ELEMENT
1

Extintor 6 kg pols ABC

MARCA/MODEL
Proveïdor

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ

SENYALITZACIÓ
UNITATS ELEMENT
1

Rotlles cinta abalisadora "POMPIÈRS" segons CI

MARCA/MODEL
Proveïdor

POMPIÈRS

ADJUDICATARI

þ

4.

PROVES DE RECEPCIÓ I VISITA D’INSPECCIÓ DE FABRICACIÓ

4.1

VISITA INICIAL

Es convocarà una reunió conjunta entre els responsables de Pompièrs Emergéncies SL i
l'adjudicatari (constructor), per a atendre totes les consultes particulars necessàries per a la
correcta posada en marxa del projecte. Aquesta visita podrà realitzar-se, tant en les pròpies
instal·lacions de l'adjudicatari, com en les pròpies dependències de Pompièrs Emergéncies SL.
L'empresa adjudicatària abonarà al seu càrrec les despeses generades per les visites realitzades
per un màxim de dos tècnics del servei.
4.2

VISITA FINAL

Amb anterioritat a la sortida del vehicle de les instal·lacions de l'adjudicatari, es realitzarà una
visita final per part dels responsables designats per Pompièrs Emergéncies SL amb el vehicle
totalment equipat, prèvia a la recepció definitiva d'aquest. El vehicle a què es refereixen les
presents especificacions podrà ser sotmès en fàbrica a les inspeccions, comprovacions, assajos i
proves al fet que la direcció del subministrament designada per Pompièrs Emergéncies SL jutgi
oportú, amb la finalitat de conèixer, si tant la qualitat dels elements constitutius, de muntatge i
acabat, com el comportament en la utilització a què es destinen, respon íntegrament a les
especificacions i condicions establertes.
Per al compliment d'aquesta missió, el constructor prestarà l'assistència prèvia amb els seus
mitjans materials (eines, aparells de comprovació i mesura, etc.…) i humans aportant el personal
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especialista necessari i degudament instruït per a informar sobre els punts que li siguin
consultats, així com per a col·laborar en les actuacions indicades.
5.

DOCUMENTACIÓ

Juntament amb el vehicle es subministrarà tota la documentació legal necessària per a la seva
circulació.

6.

TRANSPORT I MATRICULACIÓ

El vehicle es lliurarà matriculat a favor de Pompièrs Emergéncies SL en la seva seu central.
Parc de Pompièrs de Vielha
Crta. França Nº24
25530 Vielha
LLEIDA
7.

TERMINI DE LLIURAMENT

S’estableix a l’adjudicatari un termini màxim de construcció i lliurament de sis (6) mesos des de
la firma del contracte.
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ANNEX 4
PROPOSTA:
UPC ACTUACIONS FORESTALS ARAN

PROJECCIÓ EN PLANTA
Safata extraïble
*Tots els elements i ubicacions son orientatius, amb
possibilitat de modificació.
No son mides i escales reials.

Alçada mínima necessària:
- Serà marcada per l’alçada una vegada emplaçat el bidó de combustible de 20 litres, que es l´element de major envergadura. (Alçada mínima necessària per a la
col·locació de la safata superior fixa)
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PROJECCIÓ EN PLANTA
Safata superior fixa
Transport EPI i material personal
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ANNEX 5
Imatge visual corporativa de Pompièrs Emergéncies SL
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