
 

 

PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES PARA O ARRENDAMENTO CON 

MANTEMENTO (RENTING) DE TRES VÉHICULOS  PARA A POLICÍA LOCAL. 

 

 

1.- OBXECTO.- O obxecto do contrato é a contratación do subministro consistente no 

ARRENDAMENTO DE TRES VEHÍCULOS CON  DESTINO Á POLICÍA LOCAL DE 
VILAGARCÍA DE AROUSA. 

 

2.- CONDICIÓNS TÉCNICAS DO ARRENDAMENTO DO VEHÍCULOS- O arrendamento 

comprenderá os seguintes conceptos: 

 

2.1.- O USO DO VEHICULO: O vehículo estará matriculadosa nome do arrendador, en 

perfecto estado de circulación, tanto funcional como administrativamente, (Reformas da 

instalación dos equipos luminosos e acústicos, pranchas de separación de compartimentos 

etc, os cales estarán reflectidos e autorizados na documentación do vehículo), 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 os vehículo a nome do Concello, e a posterior transferencia ou baixa ò finalizar o 

contrato . 

 

2.2.- MANTEMENTO: O mantemento integral: O mantemento 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 pola 

Policía Local de Vilagarcía  e incluirán man de obra, pezas, accesorios, etc., das seguintes 

operacións: 

-O número de revisións periódicas que estableza a marca do vehículo, calculadas á 

baixa , logo do uso intensivo que se lle dá a este tipo vehículos. 

-As reparacións de todas as avarías que se  produzan polo desgaste debido ó uso 

normal de cada vehículo. 

-A substitución de pneumáticos, por desgaste ou rotura e segundo as normas 

marcadas pola Dirección Xeral de Tráfico, sen limitación. 

-Quedan excluídas unicamente o lavado e o combustible para o funcionamento dos 

vehículos. 

-O mantemento, reparación e substitución dos elementos ou equipamento especifico 

policial dos vehículos  realizarase igualmente no taller designado pola Policía Local, de acordo 

co arrendatario, entre os servizos existentes con relación ós elementos ou accesorios 

afectados. 

 

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 os seus accesorios, incluídos os específicos de 

vehículos policiais (Ponte de luces, rotulacións etc). 

 



 

- Danos  materiais no vehículo causados por terceiras persoas. 

-Ocupantes, incluído o condutor, defensa e reclamación de danos. 

-Roubo do vehículo. 

-Incendio do vehículo. 

-Rotura de cristais. 

-Asistencia en estrada 24 horas. 

 

2.4.- REPARACIÓN DO VEHÍCULO: 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, deberán 

poñer a disposición do adxudicatario un vehículo de substitución de similares características, 

ata que sexa entregado o inmobilizado, dito vehículo poderá ser conducido por calquera 

axente da  Policía Local de Vilagarcía de Arousa.  

 

-En caso de sinistro total, rescindirase o contrato. 

 

3.- CONDICIÓNS TÉCNICAS MÍNIMAS DO VEHÍCULO: 
ANTIGÜIDADE: Os vehículos serán novos, sen propietarios ou usuarios anteriores   
TIPO: Vehículo de  5 portas, tipo turismo ou monovolumen. 
MOTORIZACIÓN: Motor de combustión interna diesel ou con tecnoloxia hibrida non 

enchufables. 

-Cilindrada non inferior a 1500 c.c.  

-Potencia non inferior a 110 Cv.  

-Con cambio  automático. 
EQUIPAMENTO: 

-Dirección asistida. 

-Climatizador. 

-Freos ABS. 

-Equipo radio CD. 

-Faros antinéboa. 

-Botiquín de primeiros auxilios, que leve entre outros : mantas térmicas, boquillas para RCP , e 

que teña ancoraxe de suxeición.  

-Cristais escurecidos con lámina adhesiva homologada, en ventás das portas traseiras e cristal 

traseiro. 

-Colocación de láminas adhesivas transparentes nas ventas das portas dianteiras, ( pra evitar 

a fragmentacion do cristal en caso de rotura ). 

-Cerre centralizado. A apertura e cerre das portas traseiras accionarase dende o habitáculo 

dianteiro, e será totalmente independente das dianteiras. 

-Elevalunas eléctricos nas 4 portas, cos mandos na parte dianteira do habitáculo,e anulado o 

mando nas traseiras. 

-Asentos dianteiros cos laterais reforzados a alturas dos lumbares para evitar a rotura co roce 

dos  aparellos ó cinto dos Policías . 



 

-Extintor de po seco de 6 Kg., con soporte reforzado, instalado no maleteiro. 

-Dúas lanternas de uso policial, con soporte cargador, e dous conos difusores en cor vermello 

ou laranxa, instaladas na prancha de separación de compartimentos, e con funcionamento fixo 

e intermitente. 

-Lector de planos tipo flexo con regulador de intensidade. 

-Prancha de separación de compartimentos de policarbonato transparente con barra de 

reforzo, de separación entre asentos dianteiros e traseiros e outra prancha de separación entre 

os asentos traseiros e o compartimento de maleteiro. 

-Asento traseiro dobre en  ABS, con cintos de seguridade. 

-Chan conformado en  ABS do compartimento posterior, con desaugue. 

-Soporte de defensas policiais na prancha de separación ou laterais. 

-Unha roda de medición co mango extensible con ancoraxe de suxeición. 

-Caixón metalicol ou de algún outro material reforzado,  para poñer no chan do maleteiro para 

levar carpetas, porta folios e  aparellos miúdos, chalecos antibala ou similares. 

-Alfombras de material de goma no chan das prazas dianteiras. 

-Levarán instalada una emisora compatible co sistema de comunicacións da Policía local de 

Vilagarcía de Arousa . 

-Sistema de mans libres para teléfono móbil. 

- Dotación de  dous chalecos antibala , que cumpran a norma NIJ nivel III,  por cada vehículo  

obxecto do contrato. 
 

4.- SINALIZACIÓN, PINTURA E ROTULACIÓN: De  acordo co artº 3 referido a �Elementos de 

configuración externa e deseño dos vehículos de catro rodas� e o Anexo I � Deseño e 

rotulación dos vehículos dos corpos de policía local � da Orde do 29 de decembro de 2010, 

publicado no Diario Oficial de Galicia o 3 de xaneiro do 2011,  que desenvolve a Lei 4/2007 do 

20 de abril e o Decreto 60/2010 do 8 de abril  da Xunta de Galicia. A ponte de luces cumprirá 

coa normativa R65, tipo T2  

 

Ademais do equipamento obrigatorio incluirá na ponte de luces unha barra direccional de 

mínimo 5 módulos, de baixo consumo e en cor ámbar, colocada na parte traseira da ponte. 

Iluminación perimetral formada por 4 focos de baixo consumo en cor azul, ( dous nas aletas 

dianteiras e dous nas traseiras ), e  2 focos en cor azul ar, para colocación en interior do 

maleteiro con activación  mediante interruptor de acendido/apagado. 

Todas as funcións da ponte de luces, amplificador, sirea e kit de detidos serán manexados 

desde unha soa botoneira. 

En relación os números de teléfono de emerxencias e números de identificación do teito a 

rotular, contactarase coa Policía Local de Vilagarcia que facilitara eses datos.    

 

5.- NÚMERO DE VEHÍCULOS: Tres vehículo das condicións mencionadas. 

 

6.- DURACIÓN DO CONTRATO: O período de vixencia do contrato de arrendamento será de 

COARENTA E OITO MESES, a partir da data da entrega dos vehículos. 

 

7.- KILÓMETROS Ó ANO POR VEHÍCULO: Trinta mil quilómetros (30000 Km.) podéndose 

aplicar unha cota por  cada Km. de máis ou de menos. 

 

8.- 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. 

-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. 

 

9.- 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 do vehículo,  concretando o 

importe resultante a favor dunha ou outra parte. 

 

10.- ORZAMENTO DO CONTRATO: O importe máximo previsto para a contratación deste 

servizo durante os 48 meses de duración do contrato é de 129.600,00 � co IVE incluído. 

 

11.- 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. 

 

12.- ADXUDICACIÓN: A adxudicación recaerá no/s licitador/es que no seu conxunto faga/n a 

proposición máis vantaxosa, tendo en conta os criterios de adxudicación establecidos. 

 

13.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: 

 

A.-Mellor oferta económica. 

 

B.-Mellor proposta técnica (tanto nas condicións técnicas como de mantemento do 

vehículo. 

C.-Melloras ofertadas polo licitador respecto ós mínimos fixados no prego (melloras na 

adaptación e equipamento do vehículo ao servizo policial): 

*Asentos dianteiros recortados na zona lumbar (homologados). 



 

 
 

* Dotación dun rastrillo  para control policial 

*Dotación de cámara fotográfica dixital coa correspondente tarxeta de memoria 

no vehículo obxecto do contrato. 

 

*Redución de prazos de posta a disposición da Policía Local de vehículo de 

substitución. 

 

14- PRAZO PARA A ENTREGA DO SUBMINISTRO: Dous meses contados a partir da data 

de formalización do contrato, entregándose o vehículo nas dependencias da Policía Local de 

Vilagarcía de Arousa, e asinándose a correspondente acta de recepción do vehículo. 

 

15.- FACTURACIÓN: Mensualmente emitiranse facturas por cada vehículo, pola contía dunha 

coarenta e oitoava parte (1/48), 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 polo vehículo. 

 

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. 

 

16.- 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. 

 

Si se supera o prazo de inmobilización do vehículo de 5 días, previsto na cláusula 2.4 do 

presente prego, penalizarase cunha sanción consistente no 0,15% sobre o prezo total do 

contrato referido ó vehículo inmobilizado por cada día que supere o citado prazo. O importe da 

penalización deducirase da factura mensual total do vehículo en cuestión, agás causa de forza 

maior ou posta a disposición do Concello dun vehículo de substitución, conforme o indicado 

na clásula 2.4 deste prego.  

 

Vilagarcía de Arousa,  xullo de 2014. 

 

 

 

    

    

 


