
                             AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

                         (ILLES BALEARS)

 LOT NÚM. 3

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADQUISICIÓ D’UN

VEHICLE DESTINAT AL DEPARTAMENT D’URBANISME DE

L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

PRIMERA. OBJECTE

L'objecte  del  contracte  és  l'adquisició  d’un  vehicle  destinat  al  departament

d’Urbanisme, de l'Ajuntament de Capdepera. 

El  vehicle  ha  de  reunir,  com  a  mínim,  les  condicions  tècniques  que  es

descriuen en els apartats següents, que han d'estar perfectament justificades a

l'oferta que es presenti. El vehicle haurà de ser nou.  

TIPUS  DE VEHICLE: FURGONETA

A) ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

- Motor : ............................Dièsel

- Color: ..............................Blanc

- Portes: ............................5 (una porta lateral)

- Núm. de cilindres.............Mínim 4

- Caixa de canvis................manual

- Tracció.............................davantera 

- Places: ............................5 

- Cilindrada: .................... Mínim 1500cc.

- Potència:......................... entre 90 i 110 cv

- Direcció: .........................assistida

- Air bag: ...........................conductor i acompanyant



- Dimensions totals:

     *  Longitud: entre 4'20 i 4'60 m

*  Amplària: entre 1'80 i 2'10 m

*  Alçada: entre 1'70 i 2'00 m

B) EQUIPAMENT (mínim)

- Climatització/ aire condicionat

- Filtre antipartícules

- Retrovisors exteriors ajustables elèctrics 

- Roda de recanvi i/o kid de reparació. 

- Elevador de llunes elèctric a les dues portes davanteres

- Tancament centralitzat

- Ràdio CD

- Filera de seients abatibles i/o extraïbles

- Sistema de seguretat ESP o ABS

- Elements i eines bàsiques com: elevador, clau de rodes, estoig làmpades de

recanvi, triangles de senyalització i armilla reflectora 

SEGONA.  LLOC  DE  LLIURAMENT  DELS  VEHICLES,  TERMINI  DE

LLIURAMENT i ACTA DE RECEPCIÓ.

El vehicle s'ha de lliurar en el  lloc designat a tal  efecte per l'Ajuntament de

Capdepera i com a màxim el dia  15 de desembre de 2016.

A l'acte de lliurament dels vehicles, el/s responsable/s del contracte designat

per l'Ajuntament comprovarà que estan en perfecte estat i  que s'adeqüen a

l'oferta  presentada  pel  licitador.  En  aquest  cas,  s'ha  de  signar  l'acta  de

recepció.  Es podrà rebutjar la recepció en el cas que es comprovi que no es

compleixen les condicions exigides en aquest plec. 



TERCERA. TERMINI DE GARANTIA

El  termini  de  garantia mínim serà de dos anys, comptadors des de la data de

l'acta de recepció i conformitat.

QUARTA. DURACIÓ DEL CONTRACTE

La duració del  contracte serà fins al  lliurament del  vehicle objecte d'aquest,

data a partir de la qual començarà el termini de garantia.

CINQUENA. PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE

TOTAL  DEL  CONTRACTE:  (Furgoneta  destinada  al  Departament

d’Urbanisme):

Base ………………………. 12.396,69 € 

21% IVA …………………..   2.603,31 € 

Total ………………………. 15.000,00 €

SISENA.  DOCUMENTACIÓ I DESPESES

Els  vehicles  s'hauran  de  lliurar  amb  totes  les  despeses  pagades  i  la

documentació necessària per a la seva immediata utilització.

Capdepera, 30 d’agost  de 2016

Arquitecte Tècnic Municipal 
     Joan Torrens Ferrer                           


