PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ
D’UN CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT, DE
3 MOTOCICLETES, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT I TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA

1. OBJECTE
L’objecte d’aquest document és establir les bases tècniques per a l’adjudicació
d’un contracte d’arrendament de tres motocicletes al servei de la Policia Local,
equipats d’acord amb la normativa vigent.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES MOTOCICLETES
a) 2 unitats amb les característiques següents:
-

Tipus motor: Monocilíndiric, refrigerat per líquid, 4 temps, SOHC
Cilindrada: 249 cc
Alimentació: injecció electrònica
Potència: 21 cv
Frenada: discs ABS, davanter i posterior
Distància entre eixos: 1.545 mm

b) 1 unitat amb les característiques següents:
-

Tipus motor: 2 cilindres paral·lels, refrigerat per líquid, 4 temps, SOHC, 8
vàlvules
Cilindrada: 670 cc
Alimentació: injecció electrònica de gasolina PGM-FI
Potència: 51,7 cv
Frenada: disc hidràulic ondulat 320 mm ABS davanter i disc hidràulic
ondulat 240 mm ABS posterior
Distància entre eixos: 1.525 mm

3. CONDICIONS D’ARRENDAMENT
a) El preu fixat pels participants inclourà:
-

-

Serveis de revisió, manteniment i reparació d’avaries.
Substitució de neumàtics mínim una vegada i/o per desgast especial o
trencament.
Serveis d’assegurança a tot risc sense franquícia per a l’usuari.
Assistència en carretera des del Km. 0.
Serveis de gestió, tràmit i abonament de totes les despeses administratives
i tributàries derivades de l’ús o prèvies a aquest com l’alta en indústria,
trànsit i matriculació.
ITV, homologació equipaments.
Lliurament en la Prefectura de la Policia Local
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b) Condicions d’ús:
•
•

El quilometratge anual serà fins un màxim de 5.000 Km i el total de
contracte de 20.000 Km., per a cadascuna.
L’ús de les motocicletes s’adscriu exclusivament al servei de Policia
Local.

4. EQUIPAMENT ESPECÍFIC
Per a cada motocicleta:
-

Model 249 cc: una maleta posterior retolada.
Model 670 cc: dues maletes laterals retolades.
Retolació policial segons imatge corporativa de l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès i normativa vigent.
1 focus direccional led blau dret
1 focus direccional led esquerre
2 suport focus LD300
Pal telescòpic amb corona de led blau 3w CO400. Mòdul de tres cossos.
Llum creuer inclosa
1 sirena 30w compacta SCS1000
1 comandament control integral
1 kit antivibrador SCS1000 i ALS1000

Sant Quirze del Vallès, 22 de maig de 2014

2

