
                                 

                   AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
                              (ILLES BALEARS)

       

EXPEDIENT:   213AG/16

INFORME DEL LOT NÚM. 3, ADQUISICIÓ D’UN VEHIBLE DESTINAT AL DEPARTAMENT D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

En relació a l’expedient de contractació subministrament 213AG/16, per l’adquisició de varis vehicles destinats a diferents departaments de l’Ajuntament de
Capdepera, es procedeix a informar el Lot Núm. 3, que correspon a l’adquisició d’un vehicle pel departament d’urbanisme. 

Les ofertes presentades són les següents:

- Inca Centro Auto, ofereix una furgoneta model Opel Combo Tour Expression MY17 de la marca Opel, tipus L1 H1.
- Dibautoplus, S.A. ofereix una furgoneta model Dokker, Ambiance dci 90 EU6 de la marca Dacia.

Es procedeix a comprovar si s’ajusten a les especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques.

Especificacions tècniques Opel Combo Tour Expr. MY17 Dokker Ambiance DCi

Opel    Dacia

 Motor : Dièsel diesel diesel

 Color: Blanc blanc pintura opaca, no especifica color

 Portes: 5 (una porta lateral)         6 portes. Portes laterals corredisses      5 portes. Una porta lateral de darrera corredissa

 Núm. de cilindres.............Mínim 4 4 cilindres 4 cilindres
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 Caixa de canvis................manual 6 marxes. No especifica si es manual manual 5 marxes

 Tracció.............................davantera no especifica no especifica

 Places: 5 5 places 5 places

 Cilindrada: Mínim 1500 cc        1598 cc 1461 cc

 Potència: entre 90 i 110 cv 105 cv 90 cv

 Direcció: assistida assistida assistida

 Airbag: conductor i acompanyant conductor i copilot         conductor i passatger

 Dimensions totals: 

Longitud:  entre 4'20 i 4'60 m no especifica 4.363 cm

Amplària: entre 1'80 i 2'10 m no especifica 1.751 cm

Alçada:    entre 1'70 i 2'00 m no especifica 1.804 cm

Equipament (mínim) Opel Combo Tour Expr. MY17 Dokker Ambiance DCi

Opel         Dacia

 Climatització/ aire condicionat aire condicionat no especifica tipus

 Filtre antipartícules filtre antipartícules filtre antipartícules

 Retrovisors exteriors ajustables elèctrics                    ajustables elèctrics i calefactables no especifica

 Roda de recanvi i/o kid de reparació        roda dimensions similars kit de reparació
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 Elevador de llunes elèctric a les

dues portes davanteres alçavidres elèctrics portes davanteres no especifica

 Tancament centralitzat centralitzat amb comandament a distància apertura portes amb clau

no especifica si és centralitzat

 Ràdio CD ràdio amb lector CD i MP3 no especifica

 Filera de seients abatibles i/o extraïbles   2ona filera seients respatllers plegables    banqueta del darrere abatible 1/3-2/3

 Sistema de seguretat ESP o ABS ABS i regulador electrònic força frenada (EBD) ABS

Control electrònic d’estabilitat (ESP) Control dinàmic de trajectòria (ESP) amb  sistema antipatinada

Assistent d’arrencada en pendent (HBA) SAFE

Control de tracció (ASR)

 Elements i eines bàsiques com: elevador, joc de làmpades no especifica

clau de rodes, estoig làmpades de recanvi, joc d’estores

triangles de senyalització i armilla reflectora extintor de 3 kg

joc de triangles d’emergència

armilla reflectora

Conclusions

Una vegada analitzades les característiques de cadascun dels vehicles que les entitats han ofert al contracte de subministrament, qui subscriu té
l’entendre que, no es pot emetre un dictamen definitiu al haver tant en una marca com l’altra punts inconcrets o sense especificar.

Això no obstant,  el  vehicle  Dokker Ambience DCi de Dacia,  malgrat  hi  ha punts sense especificar,  no s’ajusta a les especificacions tècniques
següents:

- La cilindrada resulta ser de 1461 cc quan la mínima del plec és de 1500 cc
- L’amplària total resulta ser de 1,751 m quan el plec especifica que ha de ser entre 1.80 i 2.10 m 
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Respecte al vehicle Opel Combo Tour Expression MY17 L1H1, es considera que caldrà sol·licitar en aquesta entitat, la concreció dels diferents punts
que a continuació es detallen, i així, aclarir si s’ajusten a les especificacions tècniques i d’equipament mínimes que han servit de base per a aquest
contracte de subministrament, essent:

- Concretar si la caixa de canvis és manual
- Tipus de tracció
- Dimensions totals
- Dintre dels elements i eines bàsiques indicar si inclou elevador i clau de rodes.

I per a què així consti,

Capdepera,  31 d’octubre de 2016

Arquitecte Tècnic Municipal
Joan Torrens Ferrer  
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