PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ADQUISICIÓ D'UN VEHICLE
DESTINAT ALS SERVEIS DE CENTRE DE DIA DE SANT LLORENÇ I CENTRE DE
DIA DE SON CARRIÓ

1. Objecte
L’objecte del contracte és l'adquisició d'un vehicle de 9 places destinat als servei de
recollida i transport de les persones usuàries dels centres de dia de Sant Llorenç i Son
Carrió.
2. Característiques tècniques del vehicle.
El vehicle ha de ser completament nou. No s´admeten vehicles de segona mà, de
quilòmetre zero o similars.
El vehicle haurà de reunir, com a mínim, les següents característiques tècniques:
-

Tipus: Furgoneta (9 places) Vehicle mixt adaptable.
Motor: Dièsel injecció.
Cilindrada: igual o superior a 1.500 c.c.
Potència igual o superior a 110 CV.
Direcció assistida.
Volant regulable en profunditat.
Seient conductor regulable en alçada.
Aire condicionat o climatitzador.
Tancament centralitzat de totes les portes.
Sistema de frenada ABS.
Plataforma elevadora (elèctrica) per cadira de rodes.
Un anclatge per cadires de roda.
Joc de cinturons de seguretat.
Certificat de seguretat emès per qualsevol organisme o laboratori oficial.
Longitud màxima: 5420 mm.
Alçada màxima 1950 mm.
Pneumàtics 215/65/t/16 o superior.
Alçavidres davanters elèctrics.
Retrovisors elèctrics.
Suport extintor.
6 portes; 4 laterals i 2 trasseres.
3 escalons (per al copilot i dues portes laterals trasseres).

3. Entrega del vehicle i equipament
El vehicle haurà de ser formal i efectivament entregat a l´Ajuntament, totalment equipat
i matriculat, és a dir, per a la seva immediata circulació, en el termini màxim de 60 dies
naturals a comptar des de la data de formalització del contracte.
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4. Despeses a assumir per part de l´adjudicatari
Dins el preu ofert per l´adjudicatari s´hi entenen compreses les despeses de tot
l´equipament detallat a la prescripció 2 anterior (instal·lació de la plataforma,
escalons...), així com les despeses de matriculació i el corresponent IVA.
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