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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Arrendament, en la modalitat de RÈNTING, de dos vehicles nous, en perfectes condicions tècnic 
administratives per a la seva circulació durant la vigència del contracte. 
 
 
2. CONDICIONS DEL RÈNTING 
 
Amb caràcter de mínims, el rènting a contractar haurà de comprendre els següents conceptes: 
 
2.1. Els automòbils han de ser nous i matriculats en perfecte estat, tant funcional o tècnic com 

administratiu, de manera que permeti la seva normal i legal circulació. 
2.2. El manteniment integral dels vehicles objecte d’arrendament durant la vigència del 

contracte corresponent, incloses pròrrogues si les hagués, sense limitacions de temps, 
quilòmetres o qualsevol altre circumstància, incloses les següents operacions: 

 
• El número de revisions periòdiques que estableixi la marca del vehicle i la normativa 

vigent. Les reparacions de totes les avaries que es produeixin pel desgast degut a l’ús 
del vehicle, en qualsevol dels seus elements i components, tant mecànic com de 
l’habitacle interior. 

• Substitució de pneumàtics durant la vigència del contracte i/o allargament del 
mateix, quan així ho determini MERCABARNA a través del departament de Seguretat 
i Vigilància, sense condició de temps o quilòmetres. Aquesta substitució es realitzarà 
amb els pneumàtics determinats o recomanats per la marca del vehicle amb un 
número mínim de 10. 

• Queden exclosos i per tant a càrrec de l’arrendatari, únicament, els rentats i el 
combustible pel funcionament dels automòbils. 

• Les operacions de manteniment i reparació s’efectuaran en els tallers oficials dels 
concessionaris o agents oficials de la marca. 

• L’arrendador es compromet a recollir els vehicles en les nostres instal·lacions en el 
moment que hi hagi una avaria o s’hagi de passar alguna revisió per endur-se’l al 
taller oficial.  
 

2.3  Els vehicles objecte del contracte han de disposar d’una pòlissa d’assegurança a tot risc 
sense franquícia, amb al menys, les següents cobertures: 

• Responsabilitat civil obligatòria 



• Responsabilitat civil voluntària il·limitada 
• Danys propis patits per l’automòbil i els seus accessoris 
• Danys per col·lisió 
• Vehicle de substitució 
• Ocupants, defensa jurídica i reclamació de danys 
• Robatori del vehicle 
• Incendi 
• Trencament de llunes 
• Assistència en carretera 24 hores 
• Gestió de multes 

 
Cas que el vehicle objecte d’aquest contracte sigui declarat sinistre total, es proveirà al 
departament de Seguretat i Vigilància d’un altre vehicle d’idèntiques característiques i de 
primera matriculació que el substitueixi. La indemnització per l’automòbil sinistrat més les seves 
restes passaran a l’arrendador i el departament de  Seguretat i Vigilància seguirà amb el 
substitut computant-ne els quilòmetres d’aquest com si es tractés del primer vehicle i sumant 
els quilòmetres que hagués fet. 
 
Les pòlisses particulars dels automòbils, juntament amb els rebuts, es consideren documentació 
bàsica que ha de ser lliurada amb els vehicles. 
 
2.4  En quant a les sancions que es poguessin imposar a l’automòbil s’estarà a allò següent: 
 

• Les sancions que es derivin de l’estat del vehicle, de la seva documentació 
administrativa i falta de revisions que imposi la legislació vigent seran a compte de 
l’arrendador. 

• Les sancions restants que es derivin de la conducció de l’automòbil seran a compte del 
conductor o de l’arrendatari, segons cada cas. 

 
2.5  MERCABARNA, a través del departament de Seguretat i Vigilància, com arrendatari dels 
vehicles, es compromet a: 
 

1. Sol·licitar amb antelació suficient les revisions del mateix quan correspongui, segons el 
llibre de manteniment. 

2. Comunicar qualsevol avaria incipient amb independència de que afecti a la seguretat 
del mateix. 

3. Facilitar la vigència de les reparacions per compte de l’adjudicatari per als fins que 
estimi oportuns. 
 

2.6  VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ: L’arrendador facilitarà vehicle de substitució de característiques 
similars en el moment que el vehicle estigui en reparació o hagi de passar les revisions 



corresponents. Hauran de portar i retornar el vehicle de substitució a les nostres instal·lacions 
sense cap cost per a MERCABARNA. 
 
 
3. TIPUS DE VEHICLE, CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I EQUIPAMENTS 

 
Vehicle tipus comercial lleuger 
Dimensions 

• Amplada màxima: 2.050 
• Longitud màxima: 4.500 
• Alçada màxima: 1.900 

2 places amb zona de càrrega  
Motor: gasolina - diesel – híbrid – elèctric  
Separació de la zona de càrrega amb la zona de conducció 
Bloqueig centralitzat de finestres i portes amb la clau a distància 
ABS amb sistema d’assistència a la frenada d’emergència 
Airbags frontals de conductor i passatger davanter. 
Airbags laterals de conductor i passatger davanter. 
Control dinàmic de conducció (ESP)  
Cinturons de seguretat davanters, amb doble pretensor el del conductor i el limitador d’esforç. 
Reposa caps davanter anti-esquinç  amb regulació de confort. 
Seients davanters reforçats o endurits i amb reglatge lumbar 
Seient del conductor regulable en alçada 
Entapissat dels seients davanters amb reforços en els laterals amb material de màxima 
resistència al frec i al desgast. 
Frens de disc 
Volant regulable en altura i profunditat 
Alçavidres elèctrics. 
Tancat centralitzat 
Llums antiboira 
Aire condicionat 
Retrovisors exteriors elèctrics 
Direcció assistida 
Llantes d’acer amb envellidor complet de roda i roda de recanvi acer estàndard amb pneumàtic 
estàndard. 
Alarma sonora de oblit de llums encesos 
Estoretes de goma desmuntables adaptades a la forma del terra, de gran resistència 
Pneumàtics: els 5 pneumàtics de les mateixes dimensions, sense que la roda de recanvi sigui 
tipus “d’emergència”. 
 
 



4. EQUIPAMENT ESPECÍFIC DEL DEPARTAMENT DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA 
 

4.1. Maleter: 
 

El departament de Seguretat i Vigilància té de propietat un caixó fet en fusta de mides 100cm 
amplada, 107cm altura i 52 cm profunditat amb la capacitat suficient per als equips de dotació 
amb els quals s’ha d’equipar el vehicle. 
 

                             
 

 
El maleter serà adaptat adequadament per a la correcta subjecció de l’esmentat caixó seguint les 
indicacions que rebin del departament de Seguretat i Vigilància perquè hi càpiguen els equips 
que es citen a continuació: 
 

• 2 extintors de 15 Kg (ABC) 
• 2 mànegues de 25 
• 4 mànegues de 45 
• 1 difusora “pistolete” de 25 
• 1 difusora “pistolete” de 45 
• 2 boques difusores de 25 
• 2 boques difusores de 45 
• 1 joc de reducsions de 25, 45, 60, 100 
• 2 destrals 
• 1 equip ERA’s 
• 2 equips intervenció foc (jaqueta, pantalons, guants i casc) 
• 2 cascos protecció obra 
• 2 màscares de rescat 
• 1 farmaciola 



• 2 caixons amb eines (martell, tornavís, tenalles, claus de ceps, gomes recanvi de juntes 
de mànegues) 

• 3 eines per a hidrants (claus) 
• 2 “muletas” connexió Racor Barcelona 45 
• 2 potes de cabra 
• 1 cisalla gran 
• 1 cubell de sepiolita 
• 1 suport mòbil senyal de tràfic 
• 5 senyals de tràfic (làmines de plàstic) 
• 8 cons “tetrapodo” 
• 6 cons normals petits 
• 2 rotllos de cinta de senyalització 
• 1 llanterna + con difusor senyalitzador groc / vermell 

 
4.2. Dispositius de senyalització prioritària: òptic – acústic 

 
A la part superior dels vehicles i en la seva zona central portarà un pont carenat de senyalització 
prioritària de LEDs de color àmbar de mides 1100 mm de llarg i 10 cm d’alt, connector al sostre 
amb cablejat, joc de peus del pont directe al sostre, de manera permanent, homologat UN R65, 
12 volts, compost de 18 LEDS a cada costat àmbar i en el mòdul central sobre fons blanc i lletres 
negres hi haurà la llegenda “VIGILÀNCIA” que s’il·luminarà a la vegada que els llums de creuer. 
Sistema de control integrat amb amplificador de sirena 100W, amb 3 sons de sirena i megafonia 
essent gestionat el funcionament dels llums, de la sirena i de la megafonia mitjançant 
comandament remot digital amb micròfon incorporat en el panell davanter del vehicle. 
 
 
L’empresa que sigui designada per a realitzar la instal·lació d’aquest equipament haurà de ser 
distribuïdor oficial i estar certificat pel fabricant dels equips de senyalització, havent d’aportar el 
certificat acreditatiu com a distribuïdor de la zona. 
 
Actualment, la senyalització prioritària i el comandament remot digital que porten els vehicles 
són aquests: 



 
 
 
4.3. Retolació: 

 
Els dos vehicles hauran de lliurar-se pintats de color blanc amb retolació i disseny indicat per 
MERCABARNA. 
 
El lloc exacte de col·locació de tots els elements així com la numeració dels vehicles serà 
determinat pel departament de Seguretat i Vigilància. 
 
S’adjunta com a ANNEX 1 Normativa General per a la seva instal·lació.  
 
 
5. INFORMACIÓ A APORTAR PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS 

 
• Fitxa tècnica dels vehicles, que incloguin com a mínim: dimensions, capacitats, 

consums, circuits hidràulics, elèctrics, pneumàtics i de motor 
• Plantes i alçats acotats del vehicle 
• Documentació que acrediti el compliment de les mides de seguretat en vehicles. 
• Pla de manteniment preventiu que el vehicle haurà de tenir per a la seva correcta 

conservació durant l’explotació. 
• Informació relativa al servei i agents d’assistència tècnica de que disposi 
• Garantia 
• Tots aquells documents o especificacions que desitgi posar a disposició de 

MERCABARNA i principalment aquells que serveixin per a la valoració de 
l’adjudicació. 
 



6. LLIURAMENT DELS VEHICLES 
 

Els vehicles seran lliurats a les instal·lacions de MERCABARNA, en el termini que Mercabarna 
sol·liciti, amb un mínim de pre avís per part de Mercabarna de 2 mesos des de la data de la 
notificació de l’adjudicació del contracte. 
 
Seran lliurats previstos de tota la documentació necessària per a la seva circulació, així com del 
document proporcionat pel fabricant del vehicle denominat “Manual d’ús i manteniment” 
 
En el moment del lliurament, les parts signaran l’Acta i documents lliurats a MERCABARNA, 
juntament amb els vehicles i els possibles detalls que es destaquin respecte de l’estat i 
condicions dels vehicles. 
 
Si hi ha demora en el termini de lliurament total o parcial del subministrament, l’arrendador 
oferirà un vehicle de substitució de les mateixes característiques en similars condicions 
tècniques i econòmiques, fins al lliurament de l’automòbil definitiu objecte d’aquest contracte.  
 
Els vehicles es lliuraran amb tota la documentació en regla per a poder ser explotats, essent per 
compte de l’adjudicatari totes les despeses que es derivin fins al lliurament. 
 
L’adjudicatari lliurarà la documentació pertanyent als vehicles, així com els manuals tècnics de 
servei i operació. De igual manera l’adjudicatari lliurarà tots aquells útils, accessoris i eines 
necessàries per al normal funcionament del vehicle. 
 
Les despeses de matriculació, retolació i instal·lació dels dispositius de senyalització prioritària 
seran a compte de l’adjudicatari. 
 
 
7. PREU I DURADA DEL CONTRACTE 
 
Els temps de durada del contracte serà de 24 mesos des de la seva formalització, PRESSUPORST 
DE LICITACIÓ TOTAL PELS 24 MESOS DE CONTRACTE dels 2 vehicles: màxim de 39.000 € incloent 
les despeses de retolació i instal·lació dels dispositius de senyalització prioritària. VALOR 
ESTIMAT DEL CONTRACTE : 39.000 €.  
 
L’import indicat no inclou l’impost sobre el valor afegit corresponent al preu ofertat. 
 
El preu ofertat no podrà variar durant el termini del contracte (incloent lloguer del vehicle i 
assegurança) 
 



El número anual de quilòmetres per vehicle serà de 40.000, per la qual cosa el número total de 
quilòmetres per als 24 mesos de contracte dels 2 vehicles seran de 160.000. S’haurà 
d’especificar el preu del quilòmetre per excés i per defecte ofertat. 
 
8. DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE AL ADJUDICATARI 

 
Al finalitzar l’arrendament, els vehicles hauran de ser retirats per l’adjudicatari, pels seus propis 
mitjans. 
 
Si a la finalització del contracte, els automòbils a retornar presentessin danys exteriors a la xapa, 
pintura, o be guarniments, entapissats, o diversos danys interiors conseqüència del desgast per 
ús normal del mateix, els esmentats danys no podran ser objecte de cap reclamació econòmica 
per part de l’empresa adjudicatària. 
 
 
9. ANNEXES 

 
ANNEX 1.-  Normativa General per a la seva instal·lació   
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