Prescipcions tècniques relatives al contracte d’Adquisició d’un vehicle 100%
elèctric tipus L (furgoneta) pel Negociat de Medi Ambient
Vist que, amb data 25 d’octubre de 2016, l’Ajuntament presenta la documentació
requerida al Pla especial d’ajudes 2016-2017 a les corporacions locals de Mallorca per
a l’adquisició de vehicles 100% elèctrics per a la prestació de serveis de competència
municipal, relatius al Negociat de Medi Ambient.
Vist que, amb data 20 de desembre de 2016, el Consell de Mallorca ha atorgat una
subvenció de 22.309,82 euros a l’Ajuntament, a càrrec d’aquest Pla especial d’ajudes.
Vist que, d’acord amb les clàusules de la convocatòria i les necessitats del servei, el
plec de prescricpions tècniques d’aquest contracte hauria d’especificar les
característiques mínimes que es relacionen a continuació:
•

El vehicle haurà de ser de propulsió 100% elèctrica (VE).

•

Haurà de ser vehicle complet, amb instal.lació d’aire condicionat de sèrie i
disposar de 5 portes.

•

Període mínim de garantia: 5 anys, i sempre el que ofereixi el fabricant a la
seva oferta comercial.

•

Els vehicles hauran d’estar homologats d’acord amb la normativa que resulti
d’aplicació segons la categoria del vehicle (homologació europea, nacional o
individual) i es lliuraran amb la corresponent roda de recanvi o sistema contra
punxades, triangle de senyalització i armilla reflectant.

•

Els vehicles s’hauran de subministrar amb els corresponents sistemes de
càrrega (cablejat, reguladors i endolls) tipus Schuko i Mennekes i les bateries
quedaran en propietat de l’Ajuntament.

•

El termini de subministrament, realització de l’acta de recepció i presentació de
la corresponent factura será com a màxim de 3 mesos desde l’adjudicació del
contracte.

•

No s’admetran vehicles que hagin sofert modificacions no autoritzades o que
impliquin pèrdua de resistència de la seva estructura.

•

Hauran de dur el distintiu aprovat pel Ministeri competent en la matèria com a
vehicle elèctric.

•

El preu ha d’incloure la retolació del vehicle amb l’anagrama de l’Ajuntament i
del Consell de Mallorca – Departament de Desenvolupament Local –. En
especial, ha de figurar en un lloc visible del vehicle que l’adquisició ha estat
subvencionada pel Consell de Mallorca, amb l’anagrama, la llegenda i les
mides que indiqui el Consell de Mallorca.
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