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Plec de condicions tècniques per a l’adquisició d’un vehicle per al departament
de presidència la Diputació de Girona.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2142991 E3S17-1W0HW-INAED 19D45CEE52B57B9BD881207B37981FEA810475BA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és el subministrament d’un vehicle elèctric híbrid endollable que
s’ha d’integrar al Parc Mòbil de la Diputació de Girona.
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar la matriculació i les homologacions
necessàries d’acord amb el present plec tècnic.
No es recepcionaran els vehicles que no disposin de la documentació acreditativa
d’aquests extrems.
Aquest vehicle ha d’incloure les característiques bàsiques següents.
- Caràcterística ecologia: vehicle elèctric híbrid endollable, amb un motor benzina i
elèctric (la combinació d’ambos motor ens ha de permetre tenir una potencia de
d’entre 200 i 230cv) i caixa de canvis automàtica. El vehicle ha de disposar
etiqueta de contaminació 0 (blava - vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb
una autonomia de més de 55 km amb la homologació WLTP.
- Característica de seguretat: Ha d’equipar tots els assistents de seguretat passiva
com activa mes avançats fins l’actualitat. Incorporar airbags de genolls pel
conductor, airbags laterals pels passatges i cinturons places posteriors amb
pretensors.
També ha d’incorporar sistema de control de pressió de neumàtics
2.

CONDICIONS TECNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

El vehicle a subministrar és una berlina híbrid amb les característiques següents:
2.1.
-

Condicions tècniques del vehicle
Tipologia:



Vehicle Turisme

-

Tipus motor:

Híbrid-Endollable (PHEV):


Elèctric-Benzina sense plom



4 cilindres

-

Transmissió:



Davantera
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DCT o Doble embragatge

-

Cilindrada:



1300cc/1650cc per Injecció electrònica

-

Potència:





135cv / 165cv motor benzina
100cv /120cv motor elèctric (endollable)
Combinada entre 200 i 230cv

-

Canvi de marxes:



Automàtic de 6 velocitats

-

Combustible:



Benzina sense plom

-

Automatisme parada i encesa motor automàtica (Stop/Start).

-

Capacitat dipòsit:



40 litros / 55 litros

-

Consum combinat:



1 l/100kms - 2 l/100kms

-

Autonomia Eléctrica combinada:



Superior a 55 kms

-

Normativa emissions:



Euro 6

-

Emissions CO2:



15 gr/km – 35 g/km

-

Dimensions (mm):





Longitud entre 4.750 i 4.890
Amplada, sense retrovisors, entre 1.820 i 1.840
Altura entre 1.460 i 1.490

-

Seients:



5 ocupants

-

Capacitat maleter:
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400 litres / 450 litres

2.2.

Condicions tècniques de l’equipament

-

Rodes:



Diàmetre: 18”



Neumàtics: 235/45



Control de pressió de neumàtics

-

Frens:



Sistema Antiblocatge “ABS”



Davanter: discos



Posterior: discos

-

Quadre d’instruments:



Digital amb indicador de velocitat, revolucions, nivell de
combustible i bateria, kms recorreguts i kms parcials,
ordinador a bord.

-

Capacitat de transport:



5 places

-

Elements de seguretat:



EBD



Doble Airbag frontal



Airbags laterals davanters i finestra.



Airbags laterals posteriors.



Sistema d’assistència a la frenada en cas de colisió frontal.



Detector fatiga conductor



Sistema electrònic d’Ajuda d’arrancada a les pujades



Control estabilitat



Control de tracció



Assistent canvi involuntari de carril
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Assistent d’angle mort

-

Altres equipaments:



Pressa de corrent 12 v seients davanters



Direcció assistida



Sensor de llums i de pluja



Climatitzador automàtic



Control de velocitat adaptatiu



Sistema d’encesa electrònic per botó



Bluetooth



Vidres elèctrics seients davanters i posteriors



Navegador integrat (GPS) amb funcionalitats de connexió remota (android i
Apple)



Connexió USB



Sensors aparcament amb càmera posterior



Enllumenat frontal tipus LED.



Roda de recanvi

3.

RECOMPRA DE VEHICLES

L’adquisició del vehicle vindrà condicionada, per la recompra del vehicle que cal
substituir, amb el detall següent:
Marca Passat CC
Matricula: 8114HMR
Valoració: 1.500,00 euros (IVA no inclòs)
1. TERMINI DE RECEPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Els vehicles s’hauran de lliurar a la Diputació en el termini d’un (1) mes a comptar des
l’endemà de la formalització del contracte.
4.
GARANTIA
El període de garantia de cada vehicle del fabricant serà de 4 anys o 80.000 km.
5.
PAGAMENT
El pagaments del vehicle a subministrar es realitzarà amb la presentació de la/es
factura/res presentada/es per les entitats adjudicatàries i conformada pel
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responsable de la recepció del subministrament. El pagament efectiu es farà a
partir de transferència bancària
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L’empresa adjudicatària realitzarà la recompra, del vehicle de substitució, d’acord amb
l’oferta realitzada a partir d’una transferència al compte corrent IBAN especificat
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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