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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE SIS BICICLETES “EBIKE” TIPUS “MOUNTAIN BIKE”, LOGOTIPADES I EQUIPADES
L’empresa adjudicatària es compromet a servir sis bicicletes “e-bike” tipus “mountain
bike”, lototipades i equipades d’acord amb les següents prescripcions tècniques que
figuren en la següent relació:
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I EQUIPAMENT OBLIGATORI:
Les bicicletes han d’estar homologades i dotades dels elements de seguretat i circulació
d’acord amb el Reial Decret 2822/1998 de 23 de desembre, pel que s’aprova el
reglament General de Vehicles, article 22, que es refereix a les condicions mínimes que
han de tenir les bicicletes per poder circular.
Bicicleta elèctrica “bike” tipus “mountain bike” (bicicleta amb ajut de pedaleig elèctric),
logotipada i dotada amb les següents característiques:















Color:
o Neutre, mai colors tipus fluor.
o Es serviran les sis bicicletes del mateix color.
El pes mínim serà de 16 quilos i el màxim de 22,5 quilos
Bateria: Entre 320 i 550 Wh
Motor: Entre 240 w i 250 w / Entre 50 i 120 Nw
Canvi de marxes “SRAM NX12”, 12 velocitats o equivalent
Rodes 29 polsades
Frens: Discs hidràulics
Forquilla: Tipus Rockshox, fox o future shock o característiques equivalents
Estabilitzador (tipus pota de cabra)
Pantalla ordinador amb indicador de velocitats, KM recorreguts, estat
bateria.
Enllumenat:
o Davanter
o Tipus LED
o Connexió amb la bateria de la bicicleta
o Potencia mínima de 300 lumens i màxima 900 lumens
Cables: cable de recàrrega i accessoris.
Retolació mitjançant vinil, segons la imatge corporativa de la Guardia
Urbana de Lleida i seguint les indicacions de la mateixa en quant a mesures
i col.locació.

Tot el material que s’instal·li a les bicicletes anirà adientment i correctament subjectat
per evitar el seu moviment. La seva extracció i posterior col·locació, en cas d’utilització,
s’ha de poder fer de manera accessible i fàcil.
Tot el material relacionat anteriorment pot ser millorat.
Llevat de la marca i model no portaran cap més element publicitari, (adhesius, fundes,
rètols a la part inferior de la matrícula de darrere i davant etc.).
S’estableix com a període de garantia obligatori, dos anys per la bicicleta, i un any per
la bateria, tal com s’estableix a la Llei 23/2003 de 10 de juliol, de garanties en la venta
de Bens de Consum, de conformitat a la normativa 1999/44CE.

