PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’UN (1) VEHICLE TURISME HIBRID AMB EQUIPAMENT
POLICIAL HOMOLOGAT PEL PATRULLATGE DE SEGURETAT , VIGILANCIA
,CONTROL ,REGULACIÓ DEL TRANSIT I A SSISTÈNCIA EN EMERGÈNCIES DEL
DEPARTAMENT DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE
VILATORRADA-

Prescripció 1a. Objecte del Contracte. Subministrament d’un (1) vehicle turisme
híbrid amb equipament policial homologat, mitjançant la modalitat d’arrendament a
llarg termini.
L’adquisició d’aquest nou vehicle sorgeix de la necessitat de renovar el parc mòbil de
la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada , per poder oferir un millor servei a la
ciutadania, especialment, en l’àmbit del control preventiu i correctiu de la sinistralitat,
accidents de trànsit o atestats policials . També, en situacions d’emergència, per poder
oferir un servei rapit i eficient a les persones en situació de risc ; Al mateix temps , el
vehicle ha d’afavorir el estalvi energètic i al medi ambient amb menis emissions de
fums contaminants.
Durada del contracte: 4 anys (48 mensualitats) , podent ser prorrogat i comprat


Quilometratge/vehicle inclòs en l’arrendament: 35.000 km. anuals
(140.000 km, en global), sens perjudici que pugui ser objecte de millora.



Abonament per quilòmetre no realitzat:

0.0421 € / km. + IVA



Càrrec per quilòmetre en excés:
Primers 15.000 km
Resta

0.0421 € / km. + IVA
0.0841 € / km. + IVA




Quilometratge màxim permès 200.000 km
Es podrà prorrogar un any mes amb les mateixes condicions i tindre dret a
la compra del vehicle al finalitzar l’arrendament.

El contracte inclourà:
- assegurança a tot risc sense franquícia
- gestió d’accidents, manteniment i reparacions del vehicle
- assistència en carretera les 24 hores.
- Vehicle policial de substitució
Prescripció 2a. Característiques tècniques del vehicle.
Tipus vehicle
Turisme Híbrid, amb capacitat suficient per instal·lació de l’equipament policial
homologat, amb un maleter suficient ampli per poder instal·lar uns armaris o similar
amb tot l’equip necessari de senyalització i primers auxilis (DEA), material de
valisament ( cinta, cons, extintor, etc..).
Turisme. Vehicle híbrid amb canvi automàtic

Motor






Gasolina -elèctric
Cilindrada entre 1.500 – 2.000 cc.
Potència entre 100 - 150 CV.
Emissions màximes 105 gr. CO2 /Km.
Consum urbà combustible (l/100 Km) inferior a 4 litres/100 km 6 litres/100km

Dimensions





Longitud
4,000 – 4,500 m. 4,300-4,750
Amplada
1,800 – 2,000 m (sense miralls). 1,700-2,000
Alçada
1,500 – 1,600 m. 1,400-1,600
Volum del maleter d’un mínim de 350 litres (sense seients abatuts)

Equipament
 Doble airbag frontal, lateral davanters de cortina, genolls conductor
 Equipament de seguretat: ABS+ EBD +BAS, ESC (programa electrònic
d’estabilitat),VSM (gestió de l’estabilitat), HAC(sistema ajuda arrancà en
pendent)
 Tancament centralitzat.
 Climatitzador,
 Fars boira davanters, llums de circulació diürnes tecnologia LED
 Direcció assistida elèctrica , elevalunes elèctrics,
Complements
 Ordenador de navegació i control creuer, indicadors pressió neumàtics,
connexió bluetooh, port USB i equip radio/CD/USB
 Navegador androit auto i servei de connectivitat Tom Tom
 Sensors pluja
 Vidres posteriors tintats amb vinil fosc.

Prescripció 3a. Equipament policial del vehicle
Pont de llums:
1 Puente Vista Solaris blau/Signal màster
26 modulés de leds solaris blaus
altaveu 100W
AS-320DIG CAN BUS
Connector sostre
7 modulés de signal master ambar
Connector sostre
Botonera BCT2015-12

Micròfon mando CAN BUS
Aquest pont de llums es el mínim es considerarà pont de llums superior a aquest
model, mai inferior
2 Lot L-500 LED con carregador normal 12 V
2 Con difusor incolor L-500
EXTINTOR 1 Extintor 6 Kg con abrasadora
GPS-70 1 ANTENA GPS + UHF 1/4 0 DB - Tetra
PTETRA
1 Reinstal·lació emissora Tetra Incloure: cablejador, altaveus y suportes
1 Farmaciola estuc completo plàstic blanc hermètic 25 X 19 X 8 cm
AMD30 1 Armari metàl·lic para vehiculo 30 cm
Incloure Kit anti-punxades (Segons normativa)
LABLD101BC 2 LAMPARA LED CALISTO ARMARIO ROTNUEVA 1 Kit
Retolació vehicle nova normativa coordinadora 2004 incloure pintat de portes.
Tira groga reflectant
1 Talla-cinturons de seguretat y martell salvavides.
1SÑ0B130000 5 Tetràpode reflectant 34 cm
A301/400-USB 1 Inversor 400 W 12 V con USB
02 1 M.O. Instal·lació bàsica
MV 1 Material Vari

Imatge corporativa.
Retolació serà segons normativa de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada,
model homologat per la coordinadora de policia de Catalunya.
Inclourà en la retolació el pictograma del DEA i les inicials de la població (SJV), en lloc
a determinar per la policia local de Sant Joan de Vilatorrada.
Els vinils a utilitzar en el material reflectant hauran de ser d'un tipus retro reflector
prismàtic metal·litzat, resistent a la millora dels àcids lleugers, alcalins i solucions
salines.

Prescripció 4a. Serveis inclosos en l’arrendament.


Lloguer del vehicle.



Manteniment integral del vehicle (inclòs el cost de l’oli, líquids, filtres... i mà
d’obra).



Substitució de peces desgastades (peces i mà d’obra).



Reparació d’averies (peces i mà d’obra).



Assistència en carretera del km. 0 (incloent la mà d’obra i peces de reparació
en carretera)



Assegurança a tot risc sense franquícia.



Impostos de circulació i matriculació.



Substitució de pneumàtics (8 unitats), a substituir en tallers concertats.



Gestions de compra, lliurament i matriculació.



Servei d’administració de flota per internet.



Tarja de servei i manual del conductor.



Vehicle de policial de substitució.

Prescripció 5a. Assegurança. El vehicle estarà assegurat a tot risc, sent a càrrec de
l’empresa adjudicatària totes les despeses que se’n derivin. L’assegurança cobrirà
com a mínim:
-

Assegurança obligatòria.

-

Responsabilitat civil obligatòria.

-

Danys propis soferts pel vehicle i/o els seus accessoris, a tot risc
sense franquícia.

-

Cobertura a ocupants i conductor, en tot cas, defensa jurídica
(penal i civil), fiances i reclamació de danys.

-

Assistència en carretera durant 24 hores al dia, els 7 dies de la
setmana, des del km. 0.

Dita cobertura inclourà, també, la reparació dels desperfectes ocasionats per actes
vandàlics protagonitzats per detinguts o tercers.

Prescripció 6a. Manteniment integral del vehicle. Els treballs de manteniment i
reparació es realitzaran en tallers concertats per l’empresa adjudicatària, amb seu a la
comarca del Bages i mes propera a la localitat de Sant Joan de Vilatorrada, que
hauran d’estar autoritzats pel fabricant del vehicle, amb el compromís d’entrada al
taller i reparació immediata.
El manteniment integral del vehicle cobrirà qualsevol despesa de manteniment i
reparació, i com a mínim, els següents aspectes:

-

Programa de revisions establert pels fabricants, incloent la
revisió de peces que en aquest es determini.

-

Reparació de totes les averies que es produeixin pel desgast
degut a l’ús dels vehicles.

-

Substitució de pneumàtics, com a mínim cada 40.000 km.

-

Substitució d’amortidors, cada 100.000 km, o abans si haguessin
perdut la seva eficàcia, de manera que afectin al funcionament
òptim com a vehicle prioritari, així com dels seus elements de
seguretat activa, tals com ABS, ESP o similars, o puguin posar
en risc als ocupants del vehicle.

-

La mà d’obra necessària per a la realització de dites prestacions.

-

Els lubricants.

Queda exclòs el combustible necessari per al funcionament del vehicle.
L’adjudicatari s’encarregarà d’establir el Planning de revisions ITV corresponent, que
serà consensuat amb el Servei Municipal de Policia Local.
Aquestes son les prescripcions tècniques mínimes que es sol·liciten per l’arrendament
del vehicle.
Sant Joan de Vilatorrada a 2 de febrer de 2017
El Caporal Cap de la Policia Local
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