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DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cláusulas administrativas particulares foi 
aprobado por resolución de alcaldía de data ........de outubro de 2013 
Bueu, a         de outubro de 2013
A Secretaria do concello

Asdo.: Nuria Lobato Del Río

PREGO  DE  CLÁUSULAS  TÉCNICAS  PARA  ADXUDICACIÓN  DO  CONTRATO  DE 
SUBMINISTRO DE VEHÍCULOS E MAQUINARIA: UN VEHÍCULO CON GRÚA  E 
DOUS TURISMO PARA POLICÍA LOCAL. 

1.-OBXECTO DO CONTRATO

O obxecto da presente licitación é:

a) O subministro  de vehículos mediante a modalidade de arrendamento con opción de 
compra dun vehículo con grúa (LOTE A) e dous turismos equipados para policía local (LOTE 
B), durante un período de 48 meses tralos que o concello poderá exercer a opción de compra e 
un  ou  varios  vehículos.  A opción  de  compra  exercitarase  en  base  ao  valor  residual  dos 
vehículos aportados que poderá ser mellorado á baixa na oferta que formulen os licitadores
b) A xestión e servizos necesarios para asegurar o funcionamento  dos vehículos que 
poidan ser  obxecto de arrendamento, o seu mantemento preventivo, reparación, substitución 
de pezas e cobertura de riscos.

2.-CONDICIÓNS E CONCEPTOS DO CONTRATO

2.1.- CARACTERÍSTICAS XERAIS

Os  vehículos  serán  novos  e  matriculados  a  nome  do  arrendador  en  perfecto  estado  de 
circulación, tanto funcional como administrativamente.

Os  vehículos  cumprirán  as  características  mínimas  reflectidas  no  anexo  deste  prego.  Os 
quilómetros anuais límite serán para tódolos vehículos 20.000.

A entrega  de  cada  vehículo  conlevará  á  do  permiso  de  circulación,  tarxeta  de  inspección 
técnica,  recibo  do  seguro,  xustificantes  de  pago  dos  impostos  que  procedan,  así  como  a 
dotación de repostos e ferramentas legalmente esixidos, para a súa circulación. 

Tales  documentos  poderán  aportarse  mediante  copias  debidamente  compulsadas  polo 
organismo ou entidade que expida o orixinal.

2.2.- CONDICIÓNS DO MANTEMENTO.

O mantemento  integral  de  todos  os  vehículos  obxecto  do concurso  durante  a  vixencia  do 
contrato  correspondente,  incluídas  prórrogas  se  as  houbese,  sen  limitacións  de  tempo, 
quilómetros ou calquera outra circunstancia que previamente non se fixese constar na oferta e 
se incluíse no contrato, incluídas as seguintes operacións:

- Número de revisións periódicas que estableza a marca do vehículo.
- As reparacións en todas as avarías que se produzan polo desgaste debido ao uso de 
cada vehículo, en calquera dos seus elementos ou compoñentes tanto mecánicos como polo 
habitáculo interior.



CONCELLO DE BUEU
DEPARTAMENTO SECRETARÍA-Serv izo de contratación
RÚA DE EDUARDO VINCENTI, 8. 36930 - BUEU  (PONTEVEDRA)
SECRETARIA@CONCELLODEBUEU.ORG  / TLF. 986 390 029 / FAX 986 322 099
CIF: P3600400 J. Rex. E.111 Rf. PPT/S/C32-13

Page 2 of 9
DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego de cláusulas administrativas particulares foi 
aprobado por resolución de alcaldía de data ........de outubro de 2013 
Bueu, a         de outubro de 2013
A Secretaria do concello

Asdo.: Nuria Lobato Del Río

- A substitución de pneumáticos necesarios durante a vixencia do contrato.
- En todos os casos os prazos de reparación máximo serán de:
- 24 horas en reparacións de mantemento
- 120 horas en reparacións mecánicas (vehículos tipo A e B).

Quedando excluído unicamente os lavados e o combustible para o seu funcionamento.

2.3.- QUILOMETRAXE MÍNIMO ANUAL A INCLUÍR NA OFERTA.

TIPO A ………………………………………… 20.000 Km/ano

TIPO B ………………………………………… 20.000 Km/ano

Actuación en caso de avarías/revisión

O concello de Bueu notificará documentalmente por Fax ou correo electrónico a existencia 
dunha avaría ou necesidade de reparación en calquera dos vehículos contratados, tanto nos 
seus elementos mecánicos e/ou compoñentes incluídos no vehículo no momento da entrega, e 
tamén do  equipamento.  A empresa  adxudicataria  está  obrigada,  nun  prazo  máximo  de 08 
horas, a determinar a aprobación da reparación, o taller que a efectuará e o tempo aproximado 
que o vehículo estará fóra de servizo.

Para  aquelas  ocasións,  en  que  a  reparación  supere  os  05  días,  a  empresa  adxudicataria 
poñerá  a  disposición  do  Concello  de  Bueu,  un  vehículo  de  substitución  de  características 
similares ao vehículo en reparación, sen custo económico ningún para o concello.

 Condicións do uso:

- Solicitar coa antelación suficiente as revisións de mantemento descritas polo fabricante 
do vehículo.
- Comunicar calquera avaría incipiente, con independencia de que afecte á seguridade 
do vehículo.
- No caso de que a avaría fose do conta quilómetros, calcularase o percorrido diario igual 
á media dos últimos trinta días 
- Facilitar  a  vixilancia  das  reparacións  por  conta  do  adxudicatario  para  os  fins  que 
considere oportunos. Se nalgún caso, se observase neglixencia suspenderase a reparación ata 
que sexa comprobada polos técnicos do concello.
- As sancións que puidesen derivar do estado do vehículo e da documentación deste, 
serán por conta do adxudicatario, especialmente neste último caso.
- As sancións restantes, e as que se puidesen derivar da condución, serán por conta do 
Concello, ou do condutor do vehículo, segundo os casos. As devanditas sancións, se é o caso, 
deberán ser comunicadas documentalmente en tempo e forma para poder ser recorridas, se 
ten lugar.
- Á finalización do contrato examinaranse os vehículos a devolver por representantes 
autorizados de ambas as dúas partes. En calquera caso os posibles danos que presenten os 
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vehículos  en  chapa,  pintura,  gornecidos,  tapizaría,  etc,  consecuencia  do  desgaste  do  uso 
normal do vehículo non poderán ser obxecto de reclamación económica algunha por parte da 
empresa adxudicataria.

2.4.- PÓLIZA DE SEGURO

Todos os vehículos obxecto deste contrato deben dispoñer dunha póliza de seguros todo risco 
sen franquicia que conteñan, como mínimo, as seguintes coberturas:

- Responsabilidade civil obrigatoria.

- Responsabilidade civil voluntaria ilimitada.

- Danos propios sufridos polo vehículo e os seus accesorios.

- Danos por colisión.

- Ocupantes, Defensa e Reclamación de danos.

- Roubo do vehículo.

- Rotura de lúas.

- Asistencia en estrada 24 horas., de cobertura nacional.

- Xestión de multas.

En caso de que calquera vehículo obxecto deste concurso sexa declarado SINISTRO TOTAL, 
con informe pericial autorizado, en calquera mes, dentro do período total contratado, incluído 
prórrogas se  as houbese,  proverase  ao Concello  de Bueu dun  vehículo  de  características 
idénticas (modelo e versión) de primeira matriculación que o substitúa, a indemnización polo 
sinistrado máis os seus restos, pasarán ao adxudicatario, e o concello seguirá co substituto, 
computándose os quilómetros deste, coma se se tratase do primeiro vehículo e sumando os 
quilómetros que tivese feito.

A póliza particular de cada vehículo, xunto ao recibo, considérase documentación básica que 
deberá ser entregada co propio vehículo. No caso de que os recibos non sexan de carácter  
anual deberán entregarse por rexistro no concello como mínimo, 7 días antes da súa entrada 
en vigor.

2.5.- VALOR RESIDUAL

Todas as ofertas económicas para cada un dos tipos de vehículos descritos no presente prego, 
deberán facer constar o valor residual do vehículo á finalización do seu contrato, sendo este 
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valor económico inalterable durante a vixencia do contrato. Tan só en caso de prorrogarse o 
prazo de vixencia, por calquera causa, revisaríase ese valor residual pero sempre á baixa.

3. CONDICIÓNS ECONÓMICAS

O total do custe do renting será  39.565,75   €/ano.

O  custe  por  quilómetro  como  pago  para  o  suposto  ,  tanto  dos  quilómetros  non 
efectuados como para os realizados en exceso será en torno ós reflectidos no apartado 5 
do estudio económico.

CUSTE ANUAL CUSTE/Km. 
TIPO A 1.400 € 0,07 €
TIPO B 830 € 0,04 €
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ANEXO

- CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO TIPO A.
- CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO TIPO B.
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CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO TIPO A

Número de unidades:01

Tipo  de  vehículo:   CHASIS  CABINA FIXA.  Transformación:  Brazo  telescópico  con  cesta. 
Mínimo 13 m.

Motor: Diésel ou diésel de inxección directa de cilindrada mínima 2.200 cc. e potencia non 
inferior a 110 CV. Peso máximo 3.500 kg Axustado a normativa de emisións EURO 4, ou Motor. 
-  Gas Natural  (bi-combustible)  que teñan  unhas emisións  inferiores  a  160 gr  de  CO2/Km, 
equiparables aos motores diésel ou de inxección directa.

Dimensións. - lonxitude mínima 4.500 m, anchura máxima do vehículo 1.900 m e máximo de 
ancho cos estabilizadores 3.350 m.

Equipamento mínimo:

- Dirección asistida.
- Aire acondicionado / climatizado.
- Dobre AIRBAG FRONTAL (condutor e acompañante)
- Enganche para remolque de 3500 Kg homologada e coa ITV.
- Alfombras interiores de goma para facilitar o lavado.
- Caixa de primeiros auxilios de primeiros auxilios.
- 2 chalecos de maia fluorescente amarelo bicolor.
- Dispositivo de sinalización de estabilizadores non en descanso.
- Armario de ferramentas con acceso lateral, ámbolos dous lados.
- Dous estabilizadores anteriores sobre soportes extensibles.
- Dous estabilizadores posteriores.
- Preferentemente, tracción nas 4 rodas.

Dispositivos de seguridade:

- Bloqueo de brazo coa máquina non estabilizada.
- Bloqueo de estabilizadores coa máquina aberta.
- Dispositivo na rotación auto bloqueadora.
- Bomba a man para a baixada de emerxencia.
- Protección con válvula de máx. no circuíto hidráulico.
- Proteccións térmicas na instalación eléctrica.
- Válvulas de bloqueo en todos os cilindros.
- Nivelación automática da cesta
- Luz rotativa amarela

Características da cesta:
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- Cesta de fibra
- Brazo telescópico en aceiro.
- Altura de traballo de 15 metros, como mínimo.
- Alcance horizontal de 9 metros, como mínimo.
- Rotación da torre 360º.
- Rotación da cesta por hidráulica 90º dereita e 90º esquerda.
- Mandos hidráulicos proporcionais dende a cesta e chan.
- Cesta de fibra para traballos eléctricos.
- Tamaño de cesta 1400 x 700 x 1100 mm.
- Carga útil cesta 200 kg, mínimo
- Limitador de carga na cesta.
- Toma eléctrica 220 V. monofase na cesta.

Pintura e rotulación: Branco con rotulación do concello.
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CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO TIPO B

Número de unidades: 02

Tipo de vehículo: Turismo, con 5 prazas e 4 portas, caixa de cambios manual 5 velocidades 
ou superior con transformación e equipación para policía local.

Motor: Diésel ou diésel de inxección directa de cilindrada non inferior a 1.500 cc e potencia non 
inferior a 90 CV. Axustado á normativa de emisións EURO 4,  ou Motor.  -  Gas Natural  (bi-
combustible)  que  teñan  unhas emisións  inferiores  a  160  gr  de CO2/Km,  equiparables  aos 
motores diésel ou de inxección directa.

Dimensións: Lonxitude non superior aos 4.500 mm., anchura non inferior a 1.700 mm. e unha  
altura non superior a 1.850 mm.

Equipamento mínimo:

- Dirección asistida.
- Aire acondicionado ou climatizado.
- Como mínimo dobre AIRBAG FRONTAL (condutor e acompañante).
- Elevaluas eléctricos ás dúas xanelas dianteiras.
- Peche centralizado con mando a distancia así como peche do maleteiro ao iniciar a 
marcha.
- Radio

Equipamento de emerxencia:

Ponte de sinalización prioritaria de 1.100 mm., de lonxitude, en forma ovalada, con dous niveis 
de luces, nivel superior en cor azul, nivel inferior cor cristal, 12 V., coa seguinte configuración:

Nivel superior:

- 26 módulos de 3 leds cada un (78 leds) de 3 watios de emisión de luz azul, como luces 
prioritarias  homologadas  segundo  o  Regulamento  R65.  Cada  módulo  dispón  dun  reflector 
semiparabólico  de  policarbonato  metalizar,  dispostos  perimetralmente  sobre  unha  placa 
horizontal de circuíto imprimido.
- 1 Amplificador serea de 100 W., con tres tons de serea e megafonía, con tecnoloxía 
CAMBUS, incorporado na ponte.
- 1 Altofalante de 100 W., incorporado na ponte.

Nivel inferior:

- 4 módulos de tres leds de 3 W., cada un, frontais con emisión de luz branca. 
- 6 módulos de tres leds de 3 W., cada un, laterais con emisión de luz branca.
- 2 módulos de tres leds de 3 W., cada un, con emisión de luz vermella intermitente en Ia 
parte frontal da ponte para Ia función de "Luz de pare".
- 9 módulos de tres leds de 3 W. cada un, traseiros con emisión de luz ámbar para 
desvío do trafico.
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A ponte  incorporará  un  sistema  de  conector  teito  estanco  para  unha  conexión  rápida,  e 
fixacións a teito do vehículo.

O control da ponte, luces perimetrais, amplificador serea, son controlados mediante tecnoloxía 
CAN BUS, a través dunha botoeira única con 15 teitas de doado manexo, con teclado retro 
iluminado e timbre ao activar as teclas de control. 

Accesorios policiais:

- Soporte porras.
- Foco microled perimetrais delanteiros e portón.
- Kit montaxe leds
- Caixa de primeiros auxilios
- Extintor 6 Kg.
- Soporte extintor.
- Martelo rompe lúas.
- Manta tipo muleton
- Rotulación.
- Tintado de lúas
- Lámpada  lector de mapas
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