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Clàusula primera. Objecte

1.1 Descripció

El present plec té per objecte establir les prescripcions tècniques que regiran
l'adjudicació de la contractació d’un rènting d’un vehicle SKODA KAROQ 2.0 TDI
150CV 4X4, sense opció a compra, pel seu ús com a vehicle de seguretat (auxiliar de
policia) d’aquest Ajuntament.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament,
d'acord amb l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte

Donada la naturalesa del subministrament no es divideix en lots.
1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:

Codi CPV

Descripció

34113000-2

Vehicles amb tracció a les quatre rodes

34114200-1

Automòbils de policia

Clàusula segona. Característiques tècniques del vehicle

El vehicle haurà de reunir, amb caràcter de mínims les següents característiques
tècniques, que podran ser ampliades pels licitadors:
•

Transformació policial

•

Sistema lumínic i acústic

•

Pont llums Leds blaus, 1100 mm

•

Doble nivell. Altaveu part central 100W

•

6 mòduls Leds blancs frontals de 5W d’alta potència

•

2 mòduls Leds vermells frontals de 5W d’alta potència

•

2 mòduls Leds blancs laterals de 5W d’alta potència

•

Barra senyalitzadora 8X3 Leds ambre de 5W posteriors amb 5 funcions

•

Peus, fixació, connexions, connectors

•

Pilot interior de Led blau/vermell amb ventoses

•

Gestió integral de funcions:

•

o

botons silicona resident a la humitat

o

Gestió Kit de detinguts

Pilot Ghost de 6 Led blau/amber:
o

Portó posterior sincronització automàtica

o

Instal·lació portó posterior(amber/blau), els quals s’accionen
automàticament en aixecar la porta gran del darrera i s’hauran de
poder desconnectar a través d’un interruptor del maleter

•

Focus blau 8 Leds al perímetre del vehicle (reixeta, aletes)

•

Lector de mapes Led

•

Retolació segons patró Battenberg i indicacions PL Òdena

•

Pintura fluor amb filtre UV a paracops

•

Tintat llunes turisme

•

Accessoris:
o

Emissora complerta amb suports i antena

o

Llanterna supercap Led de 700 lumens interruptor 3 posicions
mode corona Led, carregador entrada 12V, temps de càrrega 5
minuts

•

o

Grocper linterna Supercap

o

Suport per a cons

o

Moble modular metàl·lic segons indicacions PL Òdena

o

Maleta de balises, 6 unitats Led color blau 12V-220V

o

Farmaciola primers auxilis

o

Martell tallacinturons

o

Extintors 6 Kg amb suport

Mà d’obra

Clàusula tercera. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
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El Pressupost de licitació màxim és de 67.200,00 euros IVA exclòs. Aquest
pressupost es justificarà atenent el següent desglossament:

-

Vehicle SKODA KAROQ 2.0 TDI 150CV 4X4

Tipus vehicle

Preu vehicle (sense IVA) Mesos Nombre vehicles

Tot terreny

1.400,00

48

Total (sense
IVA)

1

67.200,00

Es rebutjaran les ofertes que superin el preu mensual per vehicle.

Al pressupost de licitació s'inclouen la totalitat de les despeses derivades de la
prestació del contracte així com qualsevol despesa derivada de la formalització de
l'operació de rènting.
Clàusula quarta. Condicions del subministrament

El subministrament comprendrà els següents conceptes:
1. Ús dels vehicles matriculats a nom de l'empresa licitadora, que haurà d'estar a tot
moment en perfecte estat tant funcional o tècnic com a administratiu, de manera que es
permeti el seu normal i legal circulació pel personal auxiliar de vigilancia de
l'Ajuntament d’Òdena.

S'estima un quilometratge anual de 30.000 Km.

En finalitzar el contracte, la diferència de quilòmetres recorreguts, per defecte o per
excés respecte als quilòmetres estimats serà abonat de la següent forma:
— L'ajuntament d’Òdena abonarà el cost per quilòmetre a l'excés sobre la base de
l'import unitari que l'empresa determini en la seva oferta.
— L'empresa adjudicatària abonarà el cost per quilòmetre no recorregut sobre la base
de l'import unitari que hagi determinat en la seva oferta.

En el cas que es produeixin sancions durant la vigència del contracte seran de compte
de l'empresa adjudicatària si aquestes deriven de l'estat del vehicle o de la
documentació d'aquest; si les sancions deriven de la conducció del vehicle no hauran
de ser abonades per l'empresa adjudicatària.

2. Manteniment integral del vehicle objecte del contracte durant tota la vigència del
contracte, de conformitat amb les instruccions del fabricant del vehicle.

Tots els treballs de manteniment hauran de ser realitzats en els tallers que formin part
de la xarxa oficial del fabricador o en tallers especialitzats designats per l'empresa
licitadora. En el supòsit de discrepància entre les parts la reparació serà realitzada en
el taller que determini l'Ajuntament d’Òdena.

L'empresa adjudicatària s'encarregarà de:
•

Les reparacions que derivin de dispositives tècniques o de l'ús i desgast
del vehicle en qualsevol dels seus elements o components (peces i mà
d'obra, s'inclouen els líquids, etc.)

•

Les reparacions d'avaries (peces i mà d'obra)

•

Les revisions periòdiques indicades pel fabricant per a cadascun dels
vehicles de la present licitació (peces, líquids, mà d'obra, etc.)

•

La substitució de pneumàtics de conformitat amb l'indicat per la DGT per
a cada tipus de vehicles. Amb independència dels canvis obligatoris
s'hauran de substituir els pneumàtics sempre que les circumstàncies així
ho

aconsellin

amb

independència

del

nombre

de

quilòmetres

recorreguts. La substitució dels pneumàtics inclourà també l'equilibrat i
alineació d'aquests.
•

Despeses de matriculació, així com qualssevol impost relacionat amb la
tinença i circulació del vehicle

•

Queden exclosos i són a càrrec de l'Ajuntament els rentats i el
combustible per al funcionament dels vehicles.

3. Assegurança.

El vehicle objecte del contracte actual haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurances
a tot risc sense franquícia, que contingui com a mínim les següents cobertures:
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•

Responsabilitat civil obligatòria

•

Responsabilitat civil voluntària il·limitada

•

Danys propis soferts pel vehicle i els seus accessoris

•

Danys per col·lisió

•

Conductor i ocupants, defensa penal, fiances i reclamació de danys

•

Trencament de llunes

•

Assistència en carretera 24 hores des de Km. 0 (inclosa mà d'obra i
peces de reparació en carretera)

•

Robatori del vehicle i els seus accessoris

•

Incendi

La pòlissa d'assegurança del vehicle juntament amb el rebut de pagament abonat per
l'empresa adjudicatària es considera documentació bàsica que haurà de ser lliurada
amb el propi vehicle.
4. Atenció a l'usuari

L'empresa adjudicatària disposarà d'un centre d'atenció a través d'un telèfon les 24
hores i 365 dies de l'any, en el qual el conductor pugui realitzar totes les gestions i
comunicar les incidències esdevingudes.

En la documentació a lliurar per l'empresa adjudicatària amb el propi vehicle s'haurà
d'indicar el número de telèfon i les característiques del servei d'atenció al client.

Notificació d'incidències: Produïda la notificació telefònica o a través del correu
electrònic de l'existència d'una avaria o necessitat de reparació en qualsevol dels
vehicles objecte del contracte, l'empresa contractista haurà de, en un termini màxim de
8 hores, realitzar l'aprovació de la reparació, determinar el taller en el qual s'efectuarà i
informar del temps aproximat en el qual el vehicle estarà inoperatiu.

Peritatge: El vehicle objecte del contracte actual s'haurà de peritar en el termini de 24
hores tant per a peritatges per sinistres, manteniments, avariés o per qualsevol causa
que anés necessària.

Assistència en carretera: L'empresa adjudicatària haurà de proveir d'assistència en
carretera als usuaris durant tot l'any les 24 hores del dia i des del km. 0 per a
incidències o sinistres del vehicle objecte del contracte.

Vehicle de substitució: En el cas que el vehicle objecte del contracte actual s’avariés,
l'empresa adjudicatària posarà a la disposició de l'Ajuntament un vehicle de
característiques similars a l'avariat dins de les 24 hores següents a produir-se la
inoperativitat del vehicle.

En el supòsit de sinistre total o sostracció del vehicle, l'empresa contractista haurà de
procedir a la substitució del vehicle per un altre nou d'aquestes característiques

Assistència jurídica: L'empresa adjudicatària es compromet a proveir de tota
l'assistència jurídica necessària als usuaris del vehicle objecte del contracte, sense
perjudici de què l'Ajuntament pugui optar per designar la seva pròpia defensa.

5. Conductor del vehicle. Estan autoritzats per conduir el vehicle objecte d'aquest
contracte tots els empleats de l'Ajuntament d’Òdena assignats al Servei de Vigilància
municipal que disposin del corresponent permís de conducció.

Clàusula cinquena. Característiques mediambientals

El vehicle ofert haurà de complir obligatòriament les següents condicions:

— El vehicle haurà d'estar classificats en la categoria mínima C però es valorarà tenir
les categories B o A segons l'etiqueta d'eficiència energètica de l'IDAE.
— Els nivells d'emissió de CO2 seran el més baixos possible, sent el límit màxim
d'emissions de 130 gr/km.
— S'haurà de complir la normativa europea sobre emissions.
— L'empresa adjudicatària ha de garantir la correcta gestió dels residus generats en
les tasques de manteniment del vehicle, a través de gestors autoritzats i de conformitat
amb la legislació actual.
Clàusula sisena. Obligacions de l’Ajuntament

L’ajuntament d’Òdena assumeix les següents obligacions:
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1. Sol·licitar les revisions en el vehicle amb l'antelació suficient, de
conformitat amb l'indicat en el llibre de manteniment del vehicle.
2. Comunicar qualsevol avaria en els vehicle com més aviat millor.

3. Desplaçar el vehicle als tallers designats per l'empresa contractista per a les
revisions o reparacions sempre que el vehicle ho permeti.
4. Comunicar anualment els quilòmetres realitzats a l'efecte de regularitzar el
pagament de l'arrendament.
5. Presentar-se sempre que siguin requerits en qualsevol procediment administratiu
(derivat d'accident, sanció o uns altres) en qualitat de denunciant, denunciat o
testimoni, segons sigui procedent.
Clàusula setena. Color i retolació

El vehicle objecte del contracte actual hauran de lliurar-se retolat amb el logotip de
l’ajuntament d’Òdena i el color serà l’indicat pel propi Ajuntament.
Clàusula vuitena. Termini de lliurament i condicions

El termini màxim de lliurament del vehicle serà de 6 mesos a comptar des de la
formalització del contracte, tret que el contractista en la seva oferta hagi indicat un de
menor, en aquest cas aquest serà l'exigit.

En el cas que el lliurament del vehicle es realitzi amb anterioritat el servei de
manteniment d'aquests començarà a comptar-se immediatament.

En el supòsit de retard en el termini de lliurament del vehicle no es procedirà a
l'abonament per part de l'Ajuntament de l'import corresponent a aquests dies de retard.

Els vehicles es lliuraran matriculats i amb la documentació en regla, no considerant-se
degudament lliurat el vehicle que no vagi acompanyat de les legalitzacions necessàries
per a la correcta circulació d'aquest, matriculat, assegurances, permís de circulació,
ITV, etc. El vehicle es lliurarà amb el manual d'usuari i el certificat de garantia.

El lloc de lliurament dels vehicles serà indicat per l'Ajuntament d’Òdena.

En el moment de lliurament del vehicle es formalitzarà un Acta de lliurament en el qual
es reflectirà la matrícula i les característiques dels vehicles subministrats.
Clàusula novena. Devolució

A la finalització del contracte el contractista retirarà al seu cost i pels seus propis
mitjans, els vehicles objecte del contracte en aquest lloc on es van lliurar a l'inici del
contracte. Al moment de devolució dels vehicles se subscriurà un acta de devolució.
Clàusula desena. Adscripció de mitjans
Els licitadors, nacionals i estrangers, a més d'acreditar la seva solvència o, en el seu
cas classificació, hauran d'adscriure obligatòriament per a l'execució d'aquest
contracte, com a criteri de solvència, els següents mitjans:

Compromís d’adscripció de mitjans materials:

— Telèfon d'atenció a l'usuari 24 hores i 365 dies a l'any

