Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
Plec de prescripcions tècniques per al subministrament de 15 motocicletes elèctriques tipus scooter per a la
Policia Local de Mataró.
Expedient: GTM 2019/000036955

1. Objecte.
Davant la necessitat de renovació del parc mòbil de la Policia Local, pel que fa les dotacions territorials,
mecanitzades amb motocicletes tipus scooters,
scooters atès que aquesta renovació s’ha d’efectuar
d’
tenint compte
els mitjans sostenibles i respectuosos amb el
e medi ambient, aquesta renovació del parc mòbil de les unitats
territorials passa pel subministrament de quinze (15) motocicletes elèctriques tipus scooter amb les
característiques que a continuació es detallen.
El preu de compra total dels vehicles
vehicle no ha de superar la quantitat de 177.033,10 € sense IVA (el màxim
preu final serà de 214.210,05 €, matriculació, impostos, accessoris i inspeccions tècniques, incloses).
incloses
Aquest preu ha d’ésser carregat a la partida 720000/13011N/62400 Adquisició vehicles Via Pública del
pressupost municipal de 2019.
2. Condicions Generals.
Les motocicletes han de ser de color blanc i no han de portar cap altre logotip, exceptuant el de la marca
del fabricant. Cada vehicle portarà els distintius identificatius del cos de la Policia
Policia Local de Mataró, així com
la retolació oficial acordada d'acord amb el plec tècnic.
L’empresa adjudicatària haurà d’equipar i transformar els vehicles d’acord amb les especificacions
tècniques que figuren en aquest plec tècnic.
El personal de l’Àrea Tècnica de la Policia Local, s’encarregarà de fer el seguiment dels treballs de
transformació dels vehicles.
Els vehicles s’han d’ajustar a la normativa vigent sobre homologació de vehicles elèctrics de dues rodes, i
no es consideraran degudament lliurats si no van acompanyats de les autoritzacions i legalitzacions sobre
les reformes per a la transformació a vehicle policial, així com la matriculació necessària per a que puguin
circular correctament.
L’adjudicatari, mitjançant els tècnics de la marca del vehicle
vehicle escollit o de la seva empresa, facilitarà la
formació als conductors i al personal de manteniment de les unitats de l’ús, manteniment i conducció.
L’empresa adjudicatària haurà de designar un únic interlocutor per resoldre les incidències sobre l’execució
l’exe
del contracte.
3. Característiques tècniques.
3.1.Motocicleta 100% elèctrica,, tipus Maxi Scooter
3.2. Característiques generals:
Motorització:

Elèctrica

Rodes:

2

Longitud:

de 2200 a 2400 mm.
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Amplada:

de 800 a 890 mm. Amb retrovisors

Places:

2

Pes màxim amb buit:

250 Kg.

Velocitat màxima (mínim):

105 Km/h

Autonomia mitjana mínim:

Fre regeneratiu:

100 Km.
De disc (Sèrie oro Brembo o similar)
De disc (amb repartidor
epartidor de frenada CBS)
Sí

Marxa enrere:

Sí

Neumàtics:

Primera marca
Regeneratiu multi funcional amb marxa
enrere

Tipus de frens (davant i darrera):

Accelerador:
3.3. Bateria i carregador

Inclosa en el vehicle:

Bateria:
Capacitat de la bateria mínim:

mínim 7 Kwh (52 Ah) Ion-liti
liti d`alta densitat

Carregador incorporat:

Sí, amb endoll tipus "schuko" de 230V

Càrrega total:

en un màxim de 4 hores

Càrrega ràpida (80%):

en un màxim de 3 hores

Sistema de control bateries:

amb gestió de la temperatura de la bateria

càrrega,descàrrega i diagnosi:

Si

3.4. Equipament bàsic:
Dues claus de contacte

Sí

Intermitents

Sí

Bagul:

mínim 40 litres, sistema de tancament clau

Retrovisors a tots dos costats
Parabrises/pantalla
protectora
transparent

Sí
frontal

Sí
Sí

Cavallet i pota de cabra
3.5. Instrumentació mínima:

Sí

Velocímetre
Indicació de l’estat de les bateries

Sí

Quilometratge total

Sí

Testimoni de llums

Sí

Testimoni intermitents

Sí

4. Imatge corporativa i sistemes.
4.1. Imatge corporativa
Retolació segons normativa de la Policia Local de Mataró (veure Annex). Els vinils a utilitzar en el material
reflectant hauran de ser d'un tipus retroreflector prismàtic metal·litzat, resistent a la majoria dels àcids
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lleugers, alcalins i solucions salines. Pintura Deltron. Igualment, el vehicle portarà logotip
logoti i informació com a
Vehicle Elèctric en color verd.
4.2. Sistema de llum prioritària:
• Dos focus de llum prioritàries direccionals davanters (s'inclouran en el mateix focus la llum de
parets). l'Emissió de llum és farà mitjançant un conjunto de Mòduls Solaris
ris o similar de 5 LEDS, 3
watts.
• Cada Mòdul disposarà d'un reflector semi parabòlica de policarbonat metall. Homologades segons
el Reglament R-65
65 classe 1.
• Màstic telescòpic posterior. Reflector parabòlic amb 15 de LEDS de 3 watts cada un, lent gravada.
• A la part davantera del carenat, amb el lateral, portarà un focus rectangular a cada lateral. Els
Mòduls seran de llum de led doble funció i independent. Han de funcionar de forma independent i
separada en mode creuer (Llum Fixa 18 led blau) i prioritària (Llum intermitent 6 led blau).
• A la òptica davantera aniran ubicades un mòdul de led Blau Dissenyada específicament per
aquesta funció.
• En la part posterior per sobre de la matricula anirà ubicat un mòdul de llum blava “funció intermitent
llum emergències”.
• Totes les llums amb d’anar connectades a l'interruptor del manillar espacialment ideat per a
aquestes funcions.
• Comandament control, del tipus manillar per a motocicleta, controla els llums prioritàries, creuer i
l'encesa i canvis de la sirena.
• El controll de megafonia és realitzarà a través d'e un Micròfon, controlat independentment i amb 1
polsador "PTT" mes control de volum.
4.3. Sistema acústic:
Sirena de 30 watts de potència RMS compacta, fabricada en fibra de vidre i alumini injectat, amb kit
d’amortiguació. Lliurament de certificats corresponents.
4.4. Llanterna de suport:
Llanterna
lanterna de led, amb el seu corresponents carregador a la tensió del vehicle amb el corresponent con per
a regulació de trànsit, inclou suport per al con. Cons de colors groc, per a la regulació i avís al trànsit
La llanterna constarà de 3 nivells de intensitat d'enllumenat. Màxima intensitat 650 Lúmens, Mitjana 300
Lúmens, Mínima intensitat 150 lúmens (valors mínims) i una posició de centelleig intermitent, incorporarà
un segon
egon focus lateral de LED amb interruptor independent del focus principal per a il·luminació de primer
pla.
Doble interruptor per a la il·luminació principal y un interruptor independent para la il·luminació
secundaria/lateral.
Carcassa de Polímer de niló o similars, amb mànec antilliscant. Longitud aproximada 241 mm. Bateria de
ionis de liti..
4.5. Bateria suplementària
Bateria suplementària de 19 Ah mínim de gel, corrent de prova fred 170 A. Segellada a prova de
vessaments, fuites i altament resistent
resistent a la vibració. Protecció contra descàrrega profunda i molt baixa auto
descàrrega.
Carregador de bateries de 12v 1/85Ah, ell carregador permetrà mantenir la bateria plenament carregada i
millorarà el rendiment i la vida útil de la mateixa. El sistema ha de ser totalment
otalment automàtic. En connectar-la
connectar
la mantindrà totalment carregada durant el temps que estigui connectada a aquest. Comptarà amb un
compensador de temperatura, permet la càrrega òptima de bateries de plom-àcid
plom àcid d'entre 1 i 85Ah, en
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qualsevol temperatura ambient.. Incorporarà funcions de seguretat que hauran de estar concebudes per
limitar les sobrecàrregues per la qual podrien interrompre el procés de càrrega de bateries de major
majo mida.
5. Legalitzacions i obligacions legals a l’entrega del vehicle.
En el cas del que els vehicles requereixin
requereixi a l’entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques
aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l’empresa adjudicatària,
adjudicat
lliurant-lo al punt
d’ús en pàrquing de la seu de la Policia Local de Mataró,
Mataró, situada a la Plaça Granollers, 11, accés pel carrer
Pirineus (41º32’29.9”N 2º26’11.4”E).
2º26’11.4”E)
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
6. Entrega.
e l’empresa adjudicatària, al punt d’ús en pàrquing de la seu de la Policia Local de Mataró.
Mataró
A càrrec de
Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d’una duració no inferior a 2 hores, que
que com a mínim inclourà:
•
Formació de l’ús de la motocicleta elèctrica als usuaris
usuar d’aquesta.
•
Formació de la correcta gestió, manteniment i ús de les bateries i el sistema de càrrega.
•
Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l’empresa adjudicatària
L’entrega del vehicle transformat es farà amb totes les homologacions,
homologacions, revisions, controls o legalitzacions
que es requereixin segons la normativa vigent, abans de l’entrega, amb la documentació acreditativa.
S’haurà de preveure –si s’escau la modificació o la duplicació dels circuits elèctrics, controls específics de
consum d’energia elèctrica, proteccions, bateries addicionals pels sistemes policials o altres equipaments
que el fabricant del vehicle elèctric prescrigui, així com totes les homologacions, revisions, controls o
legalitzacions que es requereixin segons la normativa vigent, abans de l’entrega d’aquest.
d’aquest
Les empreses tindran la infraestructura adient per poder realitzar la transformació del vehicle en un espai
tancat, degudament equipat per aquest propòsit (espai, ventilació, neteja, els punts necessaris d’aire, aigua
i electricitat, així com de recollida d’aigües i escombraries, etc), així com l’espai necessari per custodiar els
vehicles en un espai tancat (interior) en el moment en que no s’hi treballi i protegit front a actes incívics,
robatoris, etc.
L’adjudicataria haurà d’acreditar les següents certificacions:
c
• Assegurança de responsabilitat civil.
civil
• Certificat ISO de l'empresa transformadora (En vigor).
• Certificat REIC (Registre d'Establiments Industrials de Catalunya), el qual acrediti el tipus d'activitat.
• Certificat “Manipulació de vehicles Híbrids i elèctrics”.
• Conjunt funcional, que especifiqui la homologació de tots els elements incloent-hi
incloent
els suports de
focus i mastíl posterior de llum.
• Certificat d`homologació R10 ECE (Compatibilitat Electromagnètica).
• Certificat R65 categoria T llum d'avís.
• Certificat del fabricant del producte del sistema de gestió de qualitat ISO9001
7. Termini de lliurament.
El termini màxim per al lliurament dels vehicles objecte d'aquest plecs serà de 90
0 dies naturals, a comptar
des de la data que es faci constar en el corresponent contracte administratiu.
administratiu Es valorarà un termini
d’entrega inferior al previst en aquest Plec.
En cas que l’Ajuntament
juntament detecti, a la entrega dels vehicles o durant la vida del mateixos,
mateixos un incompliment
de las bases tècniques del plec, notificarà
otificarà a l’adjudicatari per tal que en el termini màxim de 10 dies naturals
natural
ho resolgui.

4

Plec prescripcions tècniques

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV6QELBOKBE5RGOMQJXGJ3TD4M

Data i hora

28/09/2019 10:36:49

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
MATEO SÁNCHEZ REYES (Cap Servei de la Policia Local)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6QELBOKBE5RGOMQJXGJ3TD4M

Pàgina

4/5

Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

Els serveis jurídics de l’Ajuntament,
juntament, determinaran les accions legals que corresponguin en cada cas.
8. Empresa.
Les empreses disposaran de l’equipament necessari (eines, maquinaria, equipament, suports informàtics,
tecnològics, etc) per realitzar la transformació en condiciones òptimes i acomplir els terminis de la
transformació.
Tanmateix, les empreses han de disposar d’un enginyer
enginyer o tècnic amb titulació equivalent per a la signatura
del projecte tècnic i direcció de la transformació del vehicle. Personal qualificat i amb les titulacions
necessàries
ecessàries per realitzar la seva funció, preferentment amb Formació Professional (Grau superior) en els
àmbits de la mecànica de vehicles, electricitat/electrònica o mecanotrònica o equivalents per a la
transformació del vehicle.
9. Servei Postvenda.
Durant el període de garantia i posteriorment, l’adjudicatari
l
haurà de garantir una assistència postvenda en
un taller reconegut i autoritzat pel fabricant per a la revisió, manteniment i reparació dels vehicles, ubicat en
un radi no superior als 15 kilòmetres del terme municipal de Mataró o garantir els treballs de, com a mínim,
revisió i manteniment en la seu de la Policia Local de Mataró i per
er a les reparacions un taller reconegut i
autoritzat pel fabricant en un radi no superior als 55 kilòmetres del terme municipal de Mataró,
Mataró essent el
transport a càrrec del contractista.
En aquest sentit es valorarà el fet que aquest taller reconegut i autoritzat pel fabricant,
fabricant es trobe el més a
prop del terme municipal de Mataró.
10. Documentació.
A més de les certificacions esmentades anteriorment, es farà entrega de la següent documentació per part
de l’empresa adjudicatària:
• Informe descriptiu de les especificacions tècniques dels equips instal·lats i es lliurarà en cada
vehicle, així com un manual d’instruccions de funcionament perquè el pugui consultar l’usuari del
vehicle (un per vehicle).
• Autorització d’indústria per l’equipament de llums prioritàries,
prioritàries, sistema acústic i altres sistemes
policials, si s’escau, amb les homologacions, revisions, controls o legalitzacions que es requereixin
segons la normativa vigent.
• Certificat de l’empresa i documentació acreditativa, si s’escau, de que tots els equips
equip instal·lats
estan integrats ergonòmicament
nòmicament per a la utilització i operació per part del personal usuari de la
Policia Local, que
ue compleixen i mantenen tots els aspectes de seguretat viària necessaris per al
procés d’homologació a l’organisme corresponent i assolir les exigències de la Inspecció Tècnica
de Vehicles (ITV).
• L’entrega del vehicle transformat es farà amb totes les homologacions, revisions, controls o
legalitzacions que es requereixin segons la normativa vigent, abans de l’entrega,
l’entrega amb la
documentació
entació acreditativa corresponent.

Mataró, en la data de la signatura electrònica
L’intendent Major, cap de la Policia Local
Mateo Sánchez Reyes
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