PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER DE MOTOS ELÈCTRIQUES PER A LA
DIVERSES UNITATS DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

1

OBJECTE

L’objecte del present plec és fixar les condicions tècniques relatives al subministrament
mitjançant lloguer de vint (20) + possibilitat de cinc (5) motos elèctriques més per a diverses
unitat de Barcelona de Serveis Municipals SA, el manteniment i l’equipament addicional de
motorista corresponent.


Subministrament de 20 motos elèctriques per a les següents unitats de BSM:
Aparcaments, AREA DUM, Bicing, AREA-SCO i Zona Bus.


2

Possibilitat d’adquirir a posteriori fins a 5 motos elèctriques addicionals.
MODEL I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL VEHICLE

Model Scutum S02
Les condicions mínimes de les motos hauran d’ésser les que es detallen a continuació:
2.1

RENDIMENT


Velocitat màxima

≥ 80 km/h



Autonomia

≥ 90 km

2.2

COMPONENTS


Frens

Disc davanter i posterior de tipus hidràulics



Llantes

Mínim 13 polzades



Amortidor davanter

Forquilla telescòpica



Seient

Ergonòmic i de gel o possibilitat d’adaptar seient

de gel
2.3

BATERIA I CÀRREGA


Tecnologia

No s’accepten les d’àcid-plom



Capacitat

≥ a 6 kWh



Carregador intern, amb cable i connector tipus Schuko monofàsic 16 A inclosos.



Temps de càrrega

Del 80% ≤ a 7 hores. 100% en 9 hores
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2.4

MOTOR


2.5

Potència

Mínim 4,5 kW

DIMENSIONS


Pes (inclosa bateria)

Màxim 150 kg



Capacitat de càrrega

2 passatgers / 150 kg

2.6

ACCESSORIS


Caixa posterior



Carenat tipus policial i pantalla paravents per a totes les motos sol·licitades excepte les

Mínim 40 L.

destinades a la unitat d’Aparcaments.


Carenat sense pantalla paravents per a les motos d’Aparcaments (3 unitats mínim).



Seient amb capacitat per a acompanyant .

2.7.

INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL GPS


L’adjudicatari haurà de realitzar la instal·lació del mòdul GPS, propietat de BSM, a les
motos destinades a Aparcaments (3 unitats mínim).

2.7

SEGURETAT


2 Retrovisors adaptables



Interruptor de 4 intermitents



Protecció de les vores dels paravents per a evitar talls

2.8

PNEUMÀTICS


2.10

Tipus Michelin pilot mixtes o similar
ALTRES CARACTERÍSTIQUES



Adaptador per a càrrega d’equips tipus PDA i mòbils



Marxa enrere



Proteccions contra curtcircuits / variacions de tensió



Servei de reposició de les peces plàstiques de la carrosseria: carenats laterals, parafangs
davanters, retrovisors, intermitents, pilot posterior i manetes quan es consideri que poden
afectar la seguretat i/o la imatge.



Moto de substitució d’iguals característiques durant el temps de reparació de la unitat
afectada.
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3

EQUIPAMENT ADDICIONAL

Les motos hauran d’incloure en el moment del seu lliurament per part de l’empresa adjudicatària
a BSM, una (1) armilla per a motorista talla L amb les següents característiques tècniques:


Reflectant per a proporcionar una alta visibilitat



Resistència a la fricció i l’esquinçament

4

TERMINIS DE LLIURAMENT

El lliurament de les motos objecte del contracte serà en un termini màxim de 10 dies naturals des
de la data de recepció de comanda per part de BSM.
4

CONDICIONS DE LLIURAMENT

El vehicle es lliurarà a la ubicació que indiqui BSM i en condicions òptimes per al seu ús.
El vehicle haurà d’ésser arrendat amb aquelles configuracions que es determinen en aquest plec.
Els vehicle haurà de disposar de la següent documentació, en regla:


Còpia compulsada de l’impost de matriculació



Còpia compulsada del permís de circulació.



Còpia compulsada de la Targeta d’Inspecció Tècnica actualitzada.



Còpia compulsada dels certificats d’homologació i/o documents tècnics dels elements o
conjunts que ho requereixin.



Part europeu d’accidents.



Certificat-resum del contracte d’arrendament



Llibre de manteniment general, emplenat i segellat degudament pel servei oficial.



Llibre o manual d’instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de
sèrie.



Certificat de garantia del vehicle.



Dos (2) jocs de claus.

El vehicle serà retolat segons instruccions de BSM. La retolació haurà de ser tal que es pugui
retirar completament quan es retorni els vehicle.
5

MANTENIMENT, REPARACIÓ I NETEJA DE LES MOTOS

Cada vegada que es realitzi alguna actuació a les motos, s’haurà d’aportar al responsable de
BSM del seguiment de l’execució del contracte un informe de les actuacions realitzades de
manteniment i/o reparació.
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El manteniment es farà quan ho indiqui el fabricant segons el llibre de manteniment o segons el
sistema d’indicadors de la moto, i anirà a càrrec de l’adjudicatari mentre duri el contracte i inclou,
a títol indicatiu i no limitatiu:


Revisió, neteja, pastilles de fre, neumàtics i mà d’obra



Canvi de rodes

La durada màxima de la moto objecte de reparació que estarà sense prestar servei serà d’un
màxim de 24 hores, a partir de la notificació d’incidència per part de BSM. Passat aquest termini,
l’adjudicatari proporcionarà a BSM una moto de substitució.
Motos de substitució. L’empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de BSM, sense cost
addicional, una moto elèctrica de substitució de les mateixes característiques durant el temps
que duri el manteniment i/o reparació de la unitat, essent aquesta una obligació essencial del
contracte per evitar perdre productivitat.
Recollida i lliurament. En el cas que la moto no pugui circular, l’adjudicatari serà l’encarregat de
recollir la moto i lliurar la moto de substitució on BSM indiqui.
En els cas que la moto pugui circular, serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària la resolució
in-situ (localització establerta per BSM) de la incidència de la moto o, en el cas de no ser possible,
la retirada d’aquesta per a la seva reparació, i per tant, lliurament de la moto de substitució.
En ambdues situacions, el termini màxim de resolució de la incidència serà de 24 hores en
dia laborable des del moment de la seva notificació, entenent com a situació resolta la
reparació del vehicle o bé el lliurament de la moto de substitució.
En el cas que les motos necessitin, per motius tècnics, canvis de consumibles abans del
quilometratge establert pel fabricant, l’empresa adjudicatària assumirà el cost d’aquests materials
consumibles en concepte de manteniment.
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec del manteniment dels seients de la moto en cas de
desgast.
BSM, mitjançant el seu personal tècnic, podran comprovar en tot moment la marxa dels treballs
de manteniment o reparació dels vehicles arrendats.
En cas de detectar anomalies o incorreccions respecte de les especificacions pactades, el cost
derivat de la seva reparació posterior anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Totes les despeses que es puguin ocasionar degut a les incidències alienes a BSM en el servei
prestat de les motos hauran de ser assumides per l’empresa adjudicatària.
Cada vegada que es faci el manteniment o es repari el vehicle al taller, aquest s’haurà de netejar,
de manera que a la seva entrega estigui net i en bon estat per a utilitzar-lo.
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L’adjudicatari serà responsable que les motos que s’hagin de reparar no surtin fora de les
instal·lacions de BSM amb cap objecte personal dins el bagul.
6

CATÀLEG

L’adjudicatari haurà de facilitar un catàleg amb, com a mínim, els articles complementaris o
alternatius als de la moto objecte de subministrament detallats a continuació, dels quals s’haurà
de facilitar el preu de venda sense IVA de, com a mínim:
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-

Maletes de diferents mesures

-

Anti-robatori manillar

-

Carregador 12 V per mòbil

TERMINI DE GARANTIA

Garantia de la bateria i de la moto durant la vigència del contracte.

7

DEVOLUCIÓ DELS VEHICLES

La moto es retornarà a l’adjudicatari a càrrec de BSM, en bones condicions tret del normal
desgast motivat pel seu ús normal; I es retornarà amb tota la seva documentació i amb els
accessoris i equips rebuts.
8

VERIFICACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES / PROVA TÈCNICA

El licitador haurà d’aportar la documentació relativa a les característiques tècniques de la
motocicleta que s’indiquen en el present plec.

9

ASSEGURANCES

Assegurança a tercers i que prevegi que hi haurà diferents conductors per a la mateixa moto.

Rubén Guimerà Dehesa
Cap Àrea de Compres
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
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