PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN TURISME PER A LA POLICIA
LOCAL DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
1. Objecte.
Subministrament d’un turisme nou sense matricular, en perfectes condicions tècniques
per a la circulació, tot homologat, d’acord amb les característiques del vehicle que a
continuació es senyalen.
El vehicle ha de ser completament nou. No s´admeten turismes de segona mà, de
quilòmetre zero o similars.
2. Preu.
El preu no serà superior a 25.000 euros, iva inclòs.
El preu inclou l´equipament assenyalat a continuació, iva inclòs.
3. Característiques tècniques.
En el moment de l´entrega, el turisme obligatòriament ha de reunir, com a mínim, les
següents característiques tècniques:
Tipus: turisme color blanc de 5 portes i 5 places.
Motor: Gasoil de mínim 4 cilindres o superior en número parell. Alimentació tipus HDI
amb un mínim de 2 vàlvules per cilindre.
Acabat: Esportiu.
Carrosseria: Tipus SUV.
Longitud: Entre 4150 i 4170.
Amplada dotal: Entre 1730 i 1740.
Alçada normal de marxa: Entre 1565 i 1575.
Capacitat maleter: Mínim 350 l.
Filtre de partícules.
Emissions CO2 màxim 100g/Km.
Pneumàtics mínim 205 50 R17.
Cilindrada: No superior a 1900 cc ni inferior a 1500 cc.
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Potència mínima: 120 cv.
Acceleració de 0-100 Km/h: No s’admet sigui superior a 9,7 segons.
Caixa canvis manual. 6 velocitats.
Rodes motrius: Només les davanteres o les quatre rodes.
Suspensions: Davantera tipus Pseudo McPherson. Al darrere amb eix de travessa
deformable.
Frens: Davanters de disc ventilats. Al darrera, discs o discs ventilats. Sistema
antibloqueig ABS i sistema ESP.
Direcció assistida.
Seient conductor i passatger regulable en alçada.
Climatitzador automàtic amb selector de temperatura independent a dreta i esquerra.
Tancament centralitzat de totes les portes amb comandament a distància.
Elevallunes davanters i del darrera elèctrics.
Mínim Airbag per a conductor i acompanyant: Tant frontal com lateral.
Retrovisors elèctrics, abatibles elèctricament.
Detector d’obstacles al darrere.
Fars antiboira amb funció cornering.
Vidres del darrera tintats.
Seients en colors obscurs. Negre o gris. No s’admeten fundes damunt els seients.
Roda de repost normal o d’emergència. Eines per a canvi de roda.

4. Característiques especials.
El turisme obligatòriament ha de reunir, com a mínim, les següents característiques
especials:
Pont lluminós Arjent Solaris 1100 mm 12v. Tot el conjunt del pont ha de quedar
completat amb mòduls leds. La configuració serà: dos focus halògens/leds frontals i
dos laterals de color blanc (un per cada banda), dos focus leds vermells frontals i barra
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leds signal master a la part del darrere. La resta de mòduls seran leds color blau
policia. El pont de llums ha de dur sistema de comunicació Canbus i l’enllumenat
d’emergència color blau ha de ser perceptible 360º.
2 focus leds perimetrals nanoled blau/blau, lent de vidre, amb intermitència, multitensió
10-30v, homologat R65 classe 2 (dia/nit) al costat esquerre del vehicle per reforçament
a creuers. Sincronitzat amb la resta de llums.
2 focus leds perimetrals Nanoled blau/blau, lent de vidre, amb intermitència,
multitensió 10-30v, homologat R65 classe 2 (dia/nit) al costat dret del vehicle per
reforçament a creuers. Sincronitzat amb la resta de llums.
1 Viper S2 Solaris dual blau.blau sincronitzat amb la resta de llums i ubicat a la safata
davantera, damunt del quadre de comandaments.
2 Viper S2 Solaris dual blau.blau, sincronitzat amb la resta de llums i ubicat a la safata
posterior del vehicle.
Altaveu de 100w com a mínim instal·lat dins el capó del motor amb direcció cap
endavant havent de ser perceptible a un mínim de 400 metres de distancia en camp
obert.
Amplificador de sirena amb micròfon incorporat.
Sistema de control integral de tots els llums i sirena. Preferiblement tipus Can Bus.
Preinstal·lació antena radio policia.
Serigrafia segons normativa vigent d’excel·lent material i amb garantía de 2 anys entre
els quals ha de poder suportar les inclemències del temps, així com el sistema de
rentat standard dels vehicles sobre:
Pèrdua de color.
Pèrdua de retroreflexió.
Alçament de les vores.
Alçament de ferratines.
Esquerdament.
Pèrdua d’efecte a causa del rentat/inclemències del temps.
Tot l’equipament esmentat, abans i durant la seva instal·lació, així com les
característiques que ha de tenir el seu funcionament, ha de ser supervisat pel
responsable de flotes de vehicles de la Policia Local amb antelació a la recepció de
conformitat del vehicle per part de l´Ajuntament.
5. Entrega de vehicle usat.
L’administració farà entrega d’un vehicle avariat i amb desperfectes en estat d’alta a la
Prefectura Provincial de Trànsit.
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6. Consultes
En cas de dubte sobre les característiques tècniques i especials del turisme a
subministrar, els licitadors poden contactar amb el responsable de flotes de vehicles
de
la
Policia
Local
(Telèfon:
971810786.
Adreça
electrònica:
martigalmes@santllorenc.es)
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