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EXPEDIENT: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE UNA
MÀQUINA MINICARREGADORA AMB UN BRAÇ AMB PALA EXCAVADORA
(RETROEXCAVADORA) PER A LA BRIGADA MUNICIPAL. EXP. 2020/4499
ASSUMPTE: INFORME PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE UNA MÀQUINA MINICARREGADORA
AMB UN BRAÇ AMB PALA EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) PER A LA BRIGADA
MUNICIPAL.
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Origen: Origen administració

Url de validació

Metadades

És objecte del present plec definir les condicions tècniques a les quals ha d’ajustarse la contractació del Subministrament de una màquina minicarregadora amb un
braç amb pala excavadora (retroexcavadora) per a la Brigada Municipal. Aquesta
màquina ha de ser nova i entregar-se matriculada. El termini de lliurament de la
màquina
minicarregadora
compacta
amb
un
braç
amb
excavadora
(retroexcavadora) serà de 4 mesos des de la formalització del contracte. Aquest
termini és essencial.

Codi Segur de Validació

Clàusula 2. Característiques tècniques
2.1 Característiques tècniques de la màquina

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Clàusula 1. Objecte del contracte

Càrrega nominal
Càrrega volcada
Velocitat de desplaçament
Tipus de trajectòria del braça elevador
Cilindrada motor
Combustible
Fre d’estacionament
Amplada (amb pala estàndard)
Llargada (amb pala estàndard)
Alçada (amb pala al terra)
Alçada (amb pala elevada)
Cabina Oberta
Protecció antideformació de la cabina
Llums de treball i intermitents al davant i al darrera
Seient amb suspensió mecànica
Cinturó de seguretat
Barra del seient

654 KG
1.308 KG
11 Km/h
Radial
2.393 cm3
Diesel
SI
1.575 mm
3.172 mm
1.976 mm
2.781 mm
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Equip matriculació (suport, il·luminació, autoritzacions i SI
permisos necessaris)
ITV passada i vehicle matriculat (fitxa tècnica homologada i SI
permís de circulació)
Màquina nova
SI
Motor amb normativa EURO 5
SI
Certificat CE
SI
Compta hores
SI
Guia amb l’extracte d’instruccions bàsiques i manteniment
SI
Garantia
24 mesos
MILLORES SENSE COST ADDICIONAL
Girofar o similar
SI
Avisador acústic marxa enrere
SI
Cabina tancada amb vidres o similar i eixugaparabrises
SI
ACCESSORIS ADDICIONALS I RECANVIS VALORATS
Retroexcavadora amb culleres de 300 i 400 mm
SI

Estat d'elaboració: Original

El termini de lliurament de la màquina minicarregadora compacta amb un braç
amb excavadora (retroexcavadora) serà de 4 mesos des de la formalització del
contracte. Aquest termini és essencial.
L’adjudicatari haurà de proporcionar assistència tècnica i formació al personal de
l’Ajuntament de Cardedeu responsable de la màquina. Aquesta assistència tècnica
haurà de cobrir, com a mínim, els següents aspectes:
· Principals característiques tècniques i condicions d’ús de la màquina.
· Ubicació i ús dels equipaments de seguretat.
· Actuacions a realitzar en cas d’emergència.
· Actuacions de manteniment.
Els aspectes descrits anteriorment, hauran de quedar recollits en com a mínim,
una jornada de formació presencial d’un mínim de 2 hores i el lliurament d’un
manual d’usuari.
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El període mínim de garantia tant en mà d’obra com en materials serà de dos
anys. Si durant aquest període s’acredita l’existència de defectes en el vehicle
subministrat, l’Ajuntament de Cardedeu podrà reclamar la reparació o reposició
dels elements defectuosos.

Cap de Serveis Operatius
Jordi Nonay Pont
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Clàusula 3. Garantia, termini de lliurament i assistència tècnica.
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