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PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES PARA A CONTRACIÓN DO 

SUBMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMENTO CON MANTEMENTO (RENTING) DUN 

VEHÍCULO CAMIÓN CON GRÚA DE CARGA. 

 
 
1.- OBXECTO.- O obxecto do contrato é a contratación do subministro consistente no 
ARRENDAMENTO CON MANTEMENTO DUN VEHÍCULO CAMIÓN CON GRÚA DE 
CARGA. 
 
2.- CONDICIÓNS TÉCNICAS DO RENTING DO VEHÍCULO.- O arrendamento comprenderá 
os seguintes conceptos: 
 
2.1.- USO DO VEHICULO: O vehículo estará matriculado a nome do arrendador, en perfecto 
estado de circulación, tanto funcional como administrativamente, de xeito que permita a súa 
normal e legal circulación.  Alternativamente poderá matricularse a nome do Concello, sendo 
por conta do arrendador os gastos que se orixinen como consecuencia de poñer o vehículo a 
nome do Concello, e a posterior transferencia ou baixa ò finalizar o contrato . 

 
2.2.- MANTEMENTO: O mantemento integral do vehículo obxecto deste subministro 
realizarase nos talleres dos concesionarios da marca do vehículo adxudicado dentro do 
Concello de Vilagarcía ou outros dentro do Concello de Vilagarcía, elixidos polo propio 
Concello. 
 
 O mantemento incluirá como mínimo as seguintes operacións: 
 
 - Revisións periódicas que estableza a marca do vehículo e mantemento integral do 
mesmo (substitución de lubricantes, filtros, líquidos, limpaparabrisas, etc., nun tempo máximo 
de catro horas dende a entrada do vehículo en taller. 
 
  - Reparación de tódalas avarías, con independencia da súa causa (desgaste normal, 
accidente, vandalismo, etc.) que sufra o vehículo. 
 
 - Substitución de pezas desgastadas (incluíndo pezas e man de obra). 
 
 - Substitución de pneumáticos para a utilización do vehículo, por desgaste ou rotura e 
segundo as normas marcadas pola Dirección Xeral de Tráfico, sen limitación  
 

Queda excluído unicamente, sendo a cargo do arrendatario, o lavado e o combustible 
para o funcionamento do vehículo. 

 
2.3.- SEGURO: O seguro a todo risco do vehículo, sen franquicia, comprenderá como mínimo 
as seguintes coberturas: 

-Responsabilidade civil obrigatoria. 
-Responsabilidade civil voluntaria  ata o máximo legal. 
-Danos propios sufridos polo vehículo e tódolos seus accesorios, incluídos no contrato. 



 

 2 

- Danos por colisión 
-Ocupantes, incluído o condutor, defensa e reclamación de danos. 
-Roubo do vehículo e os seus accesorios. 
-Incendio do vehículo. 
-Rotura de cristais. 
-Asistencia en estrada 24 horas. 
 

2.4.- REPARACIÓN DO VEHÍCULO:  
 
O contratista está obrigado a prestar asistencia técnica ós vehículos cando por avaría ou 
calquera outra circunstancia quedasen inmobilizados, durante as 24 horas do día, o ano 
enteiro, con cobertura nacional. 
 
Dita asistencia cubrirá como mínimo o traslado con grúa ó taller e incluso a reparación do 
mesmo no lugar cando fose posible ou convinte. 
 
En caso de avaría e/ou sinistro, establécense os seguintes prazos máximos de reparación a 
partir da notificación por Fax ou outras, do orzamento relativo á reparación, á empresa 
adxudicataria : 

  
-24 horas en reparacións de mantemento. 
-120 horas en reparacións mecánicas. 

 
Nos casos de inmobilización do vehículo en taller superiores a cinco días naturais, agás 
causas de forza maior, aplicarase unha penalización a razón de 90 �/día, sendo descontado o 
importe da penalización da correspondente factura. 
 
En caso de sinistro total rescindirase o contrato. 

 
3.- CONDICIÓNS TÉCNICAS MÍNIMAS DO VEHÍCULO: 
 
ANTIGÜIDADE: O vehículo poderá ser novo (sen usuarios ou propietarios anteriores) ou 
usado.  
No caso de que o vehículo sexa usado, deberá atoparase técnica, funcional, estética e 
administrativamente en perfecto estado e, en todo caso, non terá unha antigüidade superior a 
5 anos contados dende a data da súa matriculación. 
  
CHASIS: 
 

- potencia mínima: 220 CV. 
- Cilindrada mínima: 6.500 cm³ 
- Motor carburante diesel 
- Cabina basculante de tres prazas 
- Dirección asistida 
- Freos de disco en ámbolos dous eixos. 
- Suspensión:  

� Dianteira: en ballestas. 
� Traseira: neumática. 
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- Peso máximo autorizado incluída grúa e caixa: 18.000 kg. 
 
 
GRÚA: 
 
  

- Grúa instalada detrás da cabina e ata a punta , con rotor e cazo para carga. 
- Funcionamento hidráulico 
- Galos estabilizadores con extensión manual 
- Ángulo de xiro mínimo de 400º. 
- Momento de elevación de 11 toneladas por metro. 
- Alcance mínimo hidráulico horizontal 9,50 metros. 

 
 
CAIXA: 
 

- Basculante hidráulica de dúas botellas e toma de forza á caixa de cambios. 
- Caixa de ferramentas e depósito de auga. 
- Lonxitude: 5.000 mm. Por 2.500 mm. e lateral de 700 mm. 
- Piso en chapa antidesgaste de 5mm. 

 
COR E ROTULACIÓN:  
 
- O vehículo entregarase  coa gama de cor que indique o Concello de Vilagarcía de Arousa, 
coa rotulación e anagrama do Concello, segundo deseño que se lle facilitará a tal efecto ó 
adxudicatario. 
 

 
4.- DURACIÓN DO CONTRATO: O período de vixencia do contrato de arrendamento será de 
TRINTA E SEIS MESES, a partir da data da entrega do vehículo. 

 
5.- ESTIMACIÓN DE KILÓMETROS PERCORRIDOS Ó ANO: Dezasete mil quilómetros 
(17.000 Km.).  
Aplicarase unha cota por  cada Km. percorrido de máis ou de menos. Non obstante o anterior, 
non se aplicará  esa cota no caso de que os km. por exceso ou defecto non superen o 5% do  
número total estimado de kilómetros percorridos ó remate do contrato (km. estimados/ano x 
nº anos duración contrato). 
 
Á finalización do contrato farase a regularización de quilómetros, concretando o importe 
resultante a favor dunha ou outra parte. 
  

 
6.- COMPROMISO DO CONCELLO: O Concello de Vilagarcía de Arousa comprométese a: 
 
-Levar a cabo as revisións de mantemento prescritas polo fabricante do vehículo. 
-Comunicar se fose necesario á empresa de Renting ou taller onde se faga o mantemento 
calquera avaría incipiente, con independencia de que afecte á seguridade do mesmo. 
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-No suposto que a avaría fose do contaquilómetros, calcularase o percorrido diario igual á 
media dos últimos 30 días. 
-O Concello e/ou os seus condutores presentaranse, se son requiridos, en calquera 
procedemento consecuencia dalgún accidente, no que estiveran implicados en calidade de 
denunciante, demandante, denunciado, demandado ou testemuña, segundo proceda. 
-Á finalización do contrato examinaranse os vehículos a devolver por representantes 
autorizados de ambas as dúas partes. 

 
7.- DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR: Os licitadores deberán presentar, 
independentemente daqueles documentos que se sinalan no Prego de Condicións 
Administrativas Particulares, unha memoria coa descrición das condicións e características 
técnicas dos vehículos ofertados; catálogos, fotografías, etc. así como un programa de 
mantemento dos vehículos que conteña información sobre o alcance das coberturas dos 
seguros, o prazo de resposta en mantemento, asistencia técnica, substitucións de vehículos, 
etc.   

 
-Matriculación a nome do Concello ou matriculación a nome do adxudicatario. 
-Aboamento ou cargo do quilómetro non realizado ou realizado de máis dentro do período 
contratado. 
 
Á finalización do contrato farase a regularización de quilómetros por cada vehículo, podendo 
compensarse uns con outros e concretando o importe resultante a favor dunha ou outra parte. 

 
8.- ORZAMENTO DO CONTRATO: Ascende, para un período de 36 meses a 116.740,80 � 
(21% IVE incluído). 

 
9.- REVISIÓN DE PREZOS: O presente contrato non xerará revisión de prezos, xa que a 
contía ofertada por mes ou quilómetro unitario manterase constante durante a duración do 
mesmo. 
 
10.- PRAZO PARA A ENTREGA DO SUBMINISTRO: Dous meses contados a partir da data 
de formalización do contrato, entregándose o vehículo no Concello de Vilagarcía de Arousa, e 
asinándose a correspondente acta de recepción do mesmo. 

 
11.- FACTURACIÓN: Mensualmente emitiranse facturas, pola contía dunha trinta e seisava 
parte (1/36), contendo a mesma a contía do servizo por cada uso, mantemento e seguros. 
 
Unha vez asinado o contrato tomarase lectura do contaquilómetros do vehículo, sendo o 
punto inicial de referencia para a relación contractual, xa que esta realizarase en base ós 
kilómetros reais percorridos. 
 
No caso de producirse a baixa do vehículo por accidente ou outra razón que estimen os 
Servizos Municipais, efectuarase a liquidación en base ós quilómetros percorridos na 
facturación do mes no que se produza a baixa. 

 
12.- PENALIDADES: O Concello de Vilagarcía de Arousa resérvase o dereito de aplicar as 
penalizacións marcadas no Texto Refundido da Lei de contratos do Sector  Público. 
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Si se supera o prazo de inmobilización do vehículo de 5 días, previsto na cláusula 2.4 do 
presente prego, agás causas de forza maior,  penalizarase con 90 � cada día que se supere 
dito prazo de inmobilización. O importe da penalización será descontado da correspondente 
factura. 
 
13.- SANCIÓNS:  
 
En canto ás sancións que se lle poidan impoñer ó vehículo, estarase ó seguinte: 
 
13.1.- As sancións que se deriven do estado do vehículo, da súa documentación 
administrativa e da falta de revisións que impón a lexislación vixente, será por conta do 
arrendador ou adxudicatario do contrato. 
 
13.2.- As sancións que se deriven da condución do vehículo serán por conta do conductor. 
 
 
Vilagarcía de Arousa, outubro de 2012. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Asdo.: José Luís Barcala Cores 
Encargado xeral do Servizo Municipal de Obras 

    
    

 
 


