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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.: 1162447 DFHW8-9XXAX-NPFBF FDBD9D02ACDDC651DDFCBF65A37E2F32733225C0) 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 de gasolina que s’ha
d’integrar al Parc Mòbil de la Diputació de Girona.
2. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT
El vehicle a subministrar és una berlina de combustió de gasolina amb les
característiques següents:
1 vehicle amb motor de gasolina a partir de 150 CV
Motors, consum i emissions:
Cilindrada mínima 1,7
Potencia mínima 150 CV (110 kW)
Consum de carburant màxim: urbà 7,5 l/100 km, interurbà 5,5 l/100 km i
combinat 6,0 l/100 km
Emissions de C02: 135 a 140 gr/km
Mides (mm):
Longitud entre 4.750 i 4.780
Amplada, sense retrovisors, entre 1.830 i 1.840
Altura entre 1.460 i 1.490
Carburant:
Gasolina 95 octans o més
Normativa d’emissions:
Euro 6
Canvi de velocitats:
Automàtic
Direcció:
Direcció assistida
Frens i suspensió:
Frens de disc
Sistema de frenada antiblocatge
control d’estabilitat
Assistència frenada d’emergència o equivalent
Pneumàtics:
Classificació EU mínima en estalvi de carburant “C”
Informació de pressió de pneumàtics
Roda de recanvi o kit de reparació de punxades
Equipament:
Volant i seients del conductor regulables en alçada
Tancament centralitzat
Airbags per conductor i passatger frontals
Aire condicionat (Climatitzador)
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Regulador automàtic de distància
Control de distancia d’aparcament davanter i darrer
Alçavidres elèctric davant i darrera
5 portes
Color gris metalitzat
Control de velocitat de creuer
Llantes d’aliatge
Llums antiboira davanters
Navegador integrat (GPS)
Radio CD amb lector MP3 amb USB
Sistema de bluetooth integrat (mans lliures)
Control intel·ligent de llums de carretera
Llums de circulació diürna amb tecnologia LED
Llums de frenada amb tecnologia LED
Retrovisor amb intermitents integrats
Sistema de seguretat per advertiment de col·lisió
Sistema de control dels neumàtics
Sistema de frenada d’emergència en ciutat
3. RECOMPRA DE VEHICLES
L’adquisició del vehicle vindrà condicionada, per la recompra del vehicle que cal
substituir, amb el detall següent:
Marca SSAB 9.3 Linear SP 1.8
Matricula: 2190-GGM
Data alta: 22/7/2008
Valoració: 660,00 euros (IVA no inclòs)
4. 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.
5. GARANTIA
El període de garantia de cada vehicle del fabricant serà de 3 anys o 100.000 km.
6. PAGAMENT
El pagaments dels vehicles a subministrar es realitzarà amb la presentació de la/es
factura/res presentada/es per les entitats adjudicatàries i conformada pel responsable
de la recepció del subministrament. El pagament efectiu es farà a partir de
transferència bancària
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