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PLEC
DE
PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
PEL CONTRACTE
DESUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE TOT TERRENY, PER VIRTUT DE
COMPRAVENDA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS GENERALS I ÚS DE LA
BRIGADA MUNICIPAL.
1.

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la contractació del subministrament consistent en adquisició d’un
vehicle tot terreny, per virtut de compravenda, per la prestació de serveis generals i ús de la
brigada.
2.

Característiques

S’hauran de reunir les configuracions mínimes que es determinen en aquest Plec de
prescripcions tècniques.
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El vehicle es lliurarà segons l’equipament establert i haurà passat els controls
d’homologació a l’ITV.
2.a)

Generals:

-

Color: preferiblement Blanc.
Tipus de vehicle: 4x4

En el cas que el licitador en el moment que li sigui adjudicat el contracte proposi a l’òrgan de
contractació que l’elecció d’un altre color pot reduir el termini de posada a disposició del vehicle,
aquest criteri haurà de ser valorat per la mesa de contractació.

2.b)

Específiques del vehicle:

-

Aire condicionat o climatitzador.
Tapisseria negra
Obertura elèctrica de finestres del conductor i acompanyant.
Radio CD/MP3,USB
Pantalla multifuncional.
Tancament centralitzat, amb clau control remot
Bluetooth
Port USB
Presa 12 v davant.
Boto telèfon en el volant.
Boto canvi 4x4
Airbags 7
Control balanceig i capcineig
Retrovisors exteriors calefactables.
Tipus de rodes (4x4) tot terreny
Combustible gasoil.
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-

Ganxos de càrrega interiors i exteriors.
Llantes 17”
Lluneta posterior tèrmica
Assistent arrancada en pendent
Control d’estabilitat
ABS
Control balanceig remolc.
Assistent frenada emergència
Avisador frenada emergència
Bloqueig diferencial posterior (4x4) amb reductora
Control de tracció.
Direcció assistida.
Roda de recanvi convencional
Bola de remolc de amb instal·lació elèctrica corresponent.
Mides de caixa senzilla.

3.

Reparacions/Manteniment i altres aspectes

Quan el vehicle-grua es porti al Taller del concessionari/licitador, i sempre amb un avís previ
al mateix, es lliurarà un vehicle de cortesia mentre es realitzin els treballs de manteniment o
reparació del mateix.
En cas de pèrdua de les claus del vehicle i prèvia denúncia, el concessionari es farà càrrec
de la seva reposició sense cap cost (sistema key plus).
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4.

Termini d’entrega

El termini màxim per al lliurament dels vehicles objecte d’aquest plec serà de 2 mesos, a
comptar des de l’endemà de la formalització del contracte.
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