PLEC DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES
Data: 16.09.19
Data de publicació: 05.11.19
Núm. d'expedient de contractació: 20190916
Tots els terminis es computaran per dies hàbils.
Presentació d'ofertes: en Sobre tancat a la seu oficial d'EMSERFUMT o per correu certificat
Persona de contacte: Adrián Arguedas San Felipe, Aargued@funespana.es
Òrgan de contractació: Consell d'Administració

L'EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA, (d'ara endavant,
EMSERFUMT), amb NIF A-43.005.594, i domicili social a la Ctra. Vella de València, núm. 2, de
Tarragona (43006), forma part del sector públic, al ser una societat mercantil, el capital social
de la qual està participat per l’Ajuntament de Tarragona en més del 50%.
EMSERFUMT no constitueix Administració Pública, però sí Poder Adjudicador, ens del sector
públic, per això, per a l'adjudicació del contracte que es regula a continuació, serà aplicable la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i es tindrà accés a tota la
documentació de la licitació a través del Perfil de contractant de la Societat, al qual es té accés
a través del següent enllaç: http://perfilcontractant.tanatoritarragona.cat/, sent l'eina que
assegura la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de la
Societat.
1. Objecte i qualificació.
L'objecte del present Plec és el subministrament dels següents vehicles, per a la renovació i/o
ampliació del parc mòbil de Societat EMSERFUMT, amb vehicles adaptats a les especificacions
contingudes en aquest Plec.
➢ 2 turismes nous adaptats a cotxes fúnebres.
➢ 1 furgó nou adaptat a furgó fúnebre judicial.
L'objecte d'aquesta licitació es correspon amb la codificació 34114000-9, corresponent a
vehicles especials, en termes de la nomenclatura Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la
Comissió Europea.
A l'efecte de facilitar l'accés a la contractació a un major nombre d'empreses, l'objecte del
contracte es dividirà en lots, sent el Lot 1 constituït pels dos turismes nous adaptats i el Lot 2 el
furgó judicial nou adaptat. Un mateix licitador podrà presentar oferta per a tots els lots. Tenint
en compte la identitat de criteris de solvència i d’adjudicació, les ofertes es presentaran de
forma integrada en únic sobre, identificant si es presenten per un lot o pels dos, i les
característiques de cadascun d’ells. Així mateix, podrà adjudicar-se més d'un lot a un mateix
licitador i cada lot constituirà un contracte.
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La necessitat d'adquisició dels vehicles es va acordar pel Consell d'Administració en data 13 de
novembre de 2018.
2. Import del contracte i pagament.
El pressupost base de licitació és de:
▪
▪

Lot 1: 160.184 euros, exclòs l'IVA, la quota actual del qual és del 21%.
Lot 2: 33.401’51 euros, exclòs l'IVA, la quota actual del qual és del 21%.

En el preu del subministrament objecte d’aquest contracte estan inclosos: cadascun dels
vehicles i l'adaptació a vehicles fúnebres, totes les garanties, la matriculació, ITV, els impostos
(a excepció de l'IVA), les taxes de qualsevol tipus necessàries per a la posada en carretera de
vehicles d'aquestes característiques, les despeses de gestoria i qualsevol altre cost necessari
per al transport i lliurament dels vehicles posats en carretera.
No inclou l’assegurança obligatòria de circulació ni l'impost municipal de circulació de vehicles.
Qualsevol oferta de valor superior a l'assenyalat, serà desestimada.
Els participants en la licitació podran realitzar millores a la baixa.
El pagament del subministrament dels vehicles adaptats a vehicles fúnebres, es farà per
transferència, prèvia factura conformada pel responsable del contracte d'EMSERFUMT.
Dins del termini de 30 dies a comptar des de la data de l'acta de recepció i conformitat dels
vehicles o, si escau, de la l’aprovació de la factura si fos en un moment posterior, EMSERFUMT
abonarà el saldo resultant.
3. Característiques essencials de l'objecte del contracte.
Característiques dels vehicles, mínimes i obligatòries, requerides en aquest contracte:
Lot 1: 2 turismes nous adaptats a cotxes fúnebres.
VEHICLE (XASSÍS, MOTORITZACIÓ I DOTACIÓ)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Motor gasolina, 4 cilindres
Potència: 184cv
Motor: I200
1991 C. c. o superior
VF213 3800EE
Canvi automàtic 9 marxes amb convertidor de parell hidrodinàmic / Automàtic 9G
TRONIC
Fars LED d'alt rendiment
Navegador integrat
Sistema automàtic de control de velocitat
Càmera de visió posterior
Control RDK pressió de pneumàtics
Capó actiu protecció de vianants
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▪
▪
▪

Kit reparació burxades Tirefit
Llandes d'aliatge de 17¨ de 5 radis
Acabat interior i exterior Advangarde o similar

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ESTRUCTURA
Allargar entre eixos
Estructura i carrosseria
Separació amb cristall amb visió posterior
Interior folrat en ABS termoconformat
Porta d'accés bodega lateral dreta
Porta d'accés bodega lateral esquerra
Desbloquejador manual portes bodega
Desbloquejador manual porta posterior
Tancament automàtic porta posterior
Porta posterior automàtica

▪

ACRISTALLAMENT
Cristalls panoràmics

▪
▪
▪

ILUMINACIÓ INTERIOR
Llum de treball
Il·luminació Leds al sostre
Perfil tombes (il·luminació caixa)

▪

CLIMATITZACIÓ
Conducció aire condicionat en part posterior

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EQUIPAMENT INTERIOR
Carro desplaçable de subjecció autonòmica
Joc de corretges
Trava corbada per a bloqueig de taüt
Tombes en acer inoxidable
Plataforma inox. amb elevador de taüts
Adaptació per a caixes rodones
Guia trava (mode amb elevador)
Suport per a trava en tomba
Cubeta bodega
Taloneres de la bodega en inoxidable

▪
▪
▪
▪
▪

EQUIPAMENT EXTERIOR
Barres laterals inferiors
Acabat motllura parabrisa
Pom tapat porta corones sostre
Ganxo per a pom tapat
Ganxo posterior per a pom tapat
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▪

Pom tapat porta-corones de la porta

▪
▪
▪
▪

EQUIPAMENT AUXILIAR
Film negre
Joc de catifes
Càmera de visió posterior
Navegador

▪

EQUIPAMENT ELECTRÒNIC
Llum de fre a la porta

▪
▪

ROTULACIÓ PINTURA I IMATGE CORPORATIVA
Pintura exterior vehicle color a escollir pel client
Retolació en portes

▪
▪
▪
▪

LEGALITZACIONS I PRE-LLIURAMENT
Manual + Eines
Revisió pre-lliurament
Homologació INDIVIDUAL i revisió I.T.V.
Matriculació

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

MESURES
Exteriors:
• LLARG: 5.794 mm.
• AMPLE: 1.855 mm.
• ALT: 1.610 mm.
Internes compartiment taüts:
• LLARG: 2.550 mm.
• AMPLE DEL PIS: 890 mm.
• ALT: 810 mm.
Distància entre eixos: 3.800 mm.
DOCUMENTACIÓ
El cotxe vindrà amb homologació com a turisme funerari segons directiva 2007/46.
La transformació estarà feta sota control de producció per part del Ministeri
d'Indústria a través d'UCA.16
S'acreditarà una garantia antiòxid de 10 anys per part de l'empresa que realitza la
transformació.
Fitxa tècnica.
Impost de circulació.
Revisió pre-lliurament de la marca del vehicle.
MÍNIMS TRANSFORMACIÓ

Podran presentar-se diferents línies d'acabats estètics per a la transformació del vehicle, entre
les quals es triarà la que es consideri més adequada. Els licitadors hauran d'aportar informe
fotogràfic amb detall de tots els aspectes tècnics i estètics del vehicle, que s'utilitzaran per
realitzar la valoració tècnica.
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En qualsevol acabat els requisits mínims que haurà de complir són els següents:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Carrosseria monocasc fabricada en PRFV (plàstic reforçat amb fibra de vidre)
amb nucli en Coremat o Soric.
L'interior estarà folrat amb ABS termo conformat.
Tindrà porta d'accés a bodega tant en lateral dret com en lateral esquerre.
Les bodegues estaran protegides per unes cobertes revestides en ABS termo
conformat i les taloneres es protegiran amb acer inoxidable.
Sistema manual d'obertura de porta posterior.
Disposarà d'una separació acristallada, entre l'habitacle del conductor i la zona
posterior del vehicle i portarà una obertura tipus finestra per la zona de
conductor per donar visibilitat la part posterior.
Cristalls panoràmics en laterals i en porta posterior. Els cristalls hauran d'estar
enfosquits amb un film negre.
La il·luminació de la zona posterior serà mitjançant leds, situats en el sostre
d'ABS interior del vehicle.
La plataforma posterior, es fabricarà en acer inoxidable i es proveirà d'un
elevador elèctric de taüts.
Sobre la plataforma es disposarà d'un carro per desplaçar el taüt i que quan no
porti càrrega es fixi a la plataforma de forma automàtica. Aquest carro portarà
un adaptador per portar caixes rodones.
Per subjectar els taüts se subministrarà una trava corbada que permeti el
bloqueig del mateix i que es desplaçarà per una guia en la plataforma.
Per portar la trava, mentre no sigui utilitzada, sobre la tomba esquerra se
situarà un suport per a la mateixa.
Les tombes laterals es fabricaran en acer inoxidable.
Sobre el sostre s'instal·laran 3 poms tapats en cada lateral i un altre en la part
posterior per situar els ganxos porta-corones.
S'instal·larà una barra en cada lateral i a la porta posterior en la part inferior,
per permetre el suport de les corones.
Es canalitzarà l'aire condicionat per donar sortida a la part posterior.
El cotxe vindrà proveït de 7 ganxos porta-corones, llum de fre a la porta
posterior i antena de ràdio en el parabrisa.
El vehicle vindrà pintat en el color que determini l'Òrgan de Contractació.

Lot 2: 1 furgó nou adaptat a furgó judicial fúnebre.
▪
▪

Motor: 2.2 TDCI
Potència: 125cv

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ESTRUCTURA
Desmuntatge/muntatge cabina conducció
Estructura de reforç interna
Folrat interior en acer inoxidable
2º pis fix en inox. per 2 carros
Separador tancat de cabina de conducció
Pis inferior en inox. amb un carro per portar una caixa + llitera fúnebre
Revestiment acer inox. interior portes
Armari accés per porta lateral dreta
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▪
▪

ILUMINACION INTERIOR
Focus il·luminació interior en sostre
Plafó led il·luminació interior compartiment inferior

▪

CLIMATITZACIÓ
Extractor-ventilador elèctric

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EQUIPAMENT INTERIOR
Fre per a caixa/taüt zona superior
Fre per a llitera zona inferior
Fre per a caixa/taüt zona inferior
Guia per a carro fúnebre en el pis superior
Guia per a carro fúnebre en el pis inferior
Corró fix per a un carro fúnebre pis inferior
Cortina enrotllable en part superior
Cortina enrotllable en part inferior

▪
▪
▪
▪
▪

EQUIPAMENT EXTERIOR
Protecció para-cops posterior
Reforç sostre per a col·locació rotatiu imantat
Instal·lació presa 12V
Rotatiu imantat
Rotatiu ambre imantat més connexió 12V pilar A

ROTULACIÓ PINTURA I IMATGE CORPORATIVA
▪ Pintura exterior vehicle color a escollir pel client
▪ Retolació en portes

▪
▪

LLITERES I COMPLEMENTS
Portalliteres convencional fix
Llitera fúnebre KTGF794 desmuntable

▪

EQUIPAMENT ELÈCTRIC
Instal·lació central interruptors cabina

▪
▪
▪
▪

LEGALITZACIÓ I PRE-LLIURAMENT
Manual i eines
Revisió pre-lliurament
Homologació i revisió I.T.V
Matriculació

Signat: President del Consell d'Administració
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