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SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO
FURGONETA (LOTE 1)

1. CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS DO VEHÍCULO
Vehículo tipo furgón de carga coas seguintes características mínimas:
1. Mecánica
1. Potencia ≥ 100 CV
2. Caixa de cambios manual
3. Nº velocidades ≥ 5 cara adiante e 1 cara atrás
2. Emisións
1. Que cumpra coa normativa europea sobre emisións en vigor
3. Configuración
1. 3 prazas
4. Carrocería
1. Cor branca
2. Porta lateral dereita corredera
3. Dobre porta traseira
4. Panel divisorio entre cabina e zona de carga
5. Dimensións
1. Lonxitude aproximada 5900 mm
2. Ancho aproximado 1900 mm
3. Alto aproximado 2200 mm
6. Seguridade
1. Sistemas electrónicos de asistencia en freada
2. Sistemas electrónicos de control de estabilidade
7. Equipamento
1. Radio con sistema Bluetooth incorporado
2. Aire acondicionado
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SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO

2. CONDICIÓNS DE ENTREGA E EXECUCIÓN
Corresponde ao adxudicatario do contrato entregar o vehículo e o seu equipamento
totalmente novo, en perfecto estado, sen ningún tipo de deterioración e listo para circular,
incluíndo todo o seu equipamento e accesorios con dous xogos de chaves.
Así mesmo entregarase cos anagramas e logotipos que definen a súa Identidade
Corporativa. Ademais, deberá mostrar en lugar ben visible o logo da Deputación da Coruña,
que lle será facilitado ao adxudicatario en formato dixital.
O vehículo debe ter todos os compoñentes necesarios para o uso a que se destine.
O vehículo entregarase xa matriculado e ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que
correspondan, xunto con toda a documentación do vehículo, permisos para circular e
aqueles elementos que por disposición legal (actual ou futura), deban de levar a bordo
(triángulos de emerxencia, xogo de luces de reposto e chalecos reflectores, etc.).
O adxudicatario deberá aceptar posibles controis de calidade a realizar pola Deputación
Provincial da Coruña, podéndose rexeitar os artigos que non manteñan a calidade ofertada
na proposta técnica.

3. PRAZO DE EXECUCIÓN / PRAZO DE ENTREGA
O prazo máximo de entrega será de 5 meses a contar desde a data de comunicación da
concesión ao adxudicatario.
O adxudicatario do contrato deberá coordinar co Servizo de Patrimonio e Contratación da
Deputación a data exacta da entrega do vehículo, para os efectos de efectuar a
correspondente recepción e entrega.
Os gastos de entrega e transporte serán por conta do adxudicatario, tal como se sinala na
Lei de Contratos do Sector Público en vigor.
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SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO
FURGONETA (LOTE 2)

1. CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS DO VEHÍCULO
Vehículo tipo furgoneta de 7 prazas con adaptación para cadeiras de rodas coas
seguintes características mínimas:
1. Mecánica
1. Potencia ≥ 100 CV
2. Caixa de cambios manual
3. Nº velocidades ≥ 5 cara adiante e 1 cara atrás
2. Emisións
1. Que cumpra coa normativa europea sobre emisións en vigor
3. Configuración e adaptacións
1. 7 prazas
2. Adaptación necesaria para permitir o acceso de cadeiras de rodas,
instalación das ancoraxes necesarias así como cinturóns de seguridade,
que conte coa homologación necesaria
4. Carrocería
1. Cor branca
2. Portas laterales dereita e esquerda correderas
5. Dimensións
1. Lonxitude aproximada 4800 mm
2. Ancho aproximado 1800 mm
3. Alto aproximado 1800 mm
6. Seguridade
1. Sistemas electrónicos de asistencia en freada.
2. Sistemas electrónicos de control de estabilidade
7. Equipamento
1. Radio con sistema Bluetooth incorporado
2. Aire acondicionado
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SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO

2. CONDICIÓNS DE ENTREGA E EXECUCIÓN
Corresponde ao adxudicatario do contrato entregar o vehículo e o seu equipamento
totalmente novo, en perfecto estado, sen ningún tipo de deterioración e listo para circular,
incluíndo todo o seu equipamento e accesorios con dous xogos de chaves.
Así mesmo entregarase cos anagramas e logotipos que definen a súa Identidade
Corporativa. Ademais, deberá mostrar en lugar ben visible o logo da Deputación da Coruña,
que lle será facilitado ao adxudicatario en formato dixital.
O vehículo debe ter todos os compoñentes necesarios para o uso a que se destine.
O vehículo entregarase xa matriculado e ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que
correspondan, xunto con toda a documentación do vehículo, permisos para circular e
aqueles elementos que por disposición legal (actual ou futura), deban de levar a bordo
(triángulos de emerxencia, xogo de luces de reposto e chalecos reflectores, etc.).
O adxudicatario deberá aceptar posibles controis de calidade a realizar pola Deputación
Provincial da Coruña, podéndose rexeitar os artigos que non manteñan a calidade ofertada
na proposta técnica.

3. PRAZO DE EXECUCIÓN / PRAZO DE ENTREGA
O prazo máximo de entrega será de 5 meses a contar desde a data de comunicación da
concesión ao adxudicatario.
O adxudicatario do contrato deberá coordinar co Servizo de Patrimonio e Contratación da
Deputación a data exacta da entrega do vehículo, para os efectos de efectuar a
correspondente recepción e entrega.
Os gastos de entrega e transporte serán por conta do adxudicatario, tal como se sinala na
Lei de Contratos do Sector Público en vigor.
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PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO
FURGONETA (LOTE 3)

1. CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS DO VEHÍCULO
Vehículo tipo furgoneta de 9 prazas coas seguintes características mínimas:
1. Mecánica
1. Potencia ≥ 100 CV
2. Caixa de cambios manual
3. Nº velocidades ≥ 5 cara adiante e 1 cara atrás
2. Emisións
1. Que cumpra coa normativa europea sobre emisións en vigor
3. Configuración
1. 9 prazas
4. Carrocería
1. Cor branca
2. Porta lateral dereita corredera
5. Dimensións
1. Lonxitude aproximada 4900 mm
2. Ancho aproximado 1800 mm
3. Alto aproximado 1900 mm
6. Seguridade
1. Sistemas electrónicos de asistencia en freada.
2. Sistemas electrónicos de control de estabilidade
7. Equipamento
1. Radio con sistema Bluetooth incorporado
2. Aire acondicionado
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Corresponde ao adxudicatario do contrato entregar o vehículo e o seu equipamento
totalmente novo, en perfecto estado, sen ningún tipo de deterioración e listo para circular,
incluíndo todo o seu equipamento e accesorios con dous xogos de chaves.
Así mesmo entregarase cos anagramas e logotipos que definen a súa Identidade
Corporativa. Ademais, deberá mostrar en lugar ben visible o logo da Deputación da Coruña,
que lle será facilitado ao adxudicatario en formato dixital.
O vehículo debe ter todos os compoñentes necesarios para o uso a que se destine.
O vehículo entregarase xa matriculado e ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que
correspondan, xunto con toda a documentación do vehículo, permisos para circular e
aqueles elementos que por disposición legal (actual ou futura), deban de levar a bordo
(triángulos de emerxencia, xogo de luces de reposto e chalecos reflectores, etc.).
O adxudicatario deberá aceptar posibles controis de calidade a realizar pola Deputación
Provincial da Coruña, podéndose rexeitar os artigos que non manteñan a calidade ofertada
na proposta técnica.

3. PRAZO DE EXECUCIÓN / PRAZO DE ENTREGA
O prazo máximo de entrega será de 5 meses a contar desde a data de comunicación da
concesión ao adxudicatario.
O adxudicatario do contrato deberá coordinar co Servizo de Patrimonio e Contratación da
Deputación a data exacta da entrega do vehículo, para os efectos de efectuar a
correspondente recepción e entrega.
Os gastos de entrega e transporte serán por conta do adxudicatario, tal como se sinala na
Lei de Contratos do Sector Público en vigor.
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PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO
FURGONETA (LOTE 4)

1. CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS DO VEHÍCULO
Vehículo tipo furgoneta de 9 prazas con adaptación para cadeiras de rodas coas
seguintes características mínimas:
1. Mecánica
1. Potencia ≥ 100 CV
2. Caixa de cambios manual
3. Nº velocidades ≥ 5 cara adiante e 1 cara atrás
2. Emisións
1. Que cumpra coa normativa europea sobre emisións en vigor
3. Configuración e adaptacións
1. 9 prazas
2. Adaptación necesaria para permitir o acceso de cadeiras de rodas,
instalación das ancoraxes necesarias así como cinturóns de seguridade,
que conte coa homologación necesaria
3. Banzo eléctrico escamoteable na porta lateral dereita corredera
4. Carrocería
1. Cor branca
2. Porta lateral dereita corredera
5. Dimensións
1. Lonxitude aproximada 5900 mm
2. Ancho aproximado 1900 mm
3. Alto aproximado 2300 mm
6. Seguridade
1. Sistemas electrónicos de asistencia en freada.
2. Sistemas electrónicos de control de estabilidade
7. Equipamento
1. Radio con sistema Bluetooth incorporado
2. Aire acondicionado
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2. CONDICIÓNS DE ENTREGA E EXECUCIÓN
Corresponde ao adxudicatario do contrato entregar o vehículo e o seu equipamento
totalmente novo, en perfecto estado, sen ningún tipo de deterioración e listo para circular,
incluíndo todo o seu equipamento e accesorios con dous xogos de chaves.
Así mesmo entregarase cos anagramas e logotipos que definen a súa Identidade
Corporativa. Ademais, deberá mostrar en lugar ben visible o logo da Deputación da Coruña,
que lle será facilitado ao adxudicatario en formato dixital.
O vehículo debe ter todos os compoñentes necesarios para o uso a que se destine.
O vehículo entregarase xa matriculado e ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que
correspondan, xunto con toda a documentación do vehículo, permisos para circular e
aqueles elementos que por disposición legal (actual ou futura), deban de levar a bordo
(triángulos de emerxencia, xogo de luces de reposto e chalecos reflectores, etc.).
O adxudicatario deberá aceptar posibles controis de calidade a realizar pola Deputación
Provincial da Coruña, podéndose rexeitar os artigos que non manteñan a calidade ofertada
na proposta técnica.

3. PRAZO DE EXECUCIÓN / PRAZO DE ENTREGA
O prazo máximo de entrega será de 5 meses a contar desde a data de comunicación da
concesión ao adxudicatario.
O adxudicatario do contrato deberá coordinar co Servizo de Patrimonio e Contratación da
Deputación a data exacta da entrega do vehículo, para os efectos de efectuar a
correspondente recepción e entrega.
Os gastos de entrega e transporte serán por conta do adxudicatario, tal como se sinala na
Lei de Contratos do Sector Público en vigor.
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PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO
FURGONETA (LOTE 5)

1. CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS DO VEHÍCULO
Vehículo tipo furgoneta de 9 prazas con adaptación para cadeiras de rodas coas
seguintes características mínimas:
1. Mecánica
1. Potencia ≥ 100 CV
2. Caixa de cambios manual
3. Nº velocidades ≥ 5 cara adiante e 1 cara atrás
2. Emisións
1. Que cumpra coa normativa europea sobre emisións en vigor
3. Configuración e adaptacións
1. 9 prazas
2. Adaptación necesaria para permitir o acceso de cadeiras de rodas,
instalación das ancoraxes necesarias así como cinturóns de seguridade,
que conte coa homologación necesaria
4. Carrocería
1. Cor branca
2. Portas laterales dereita e esquerda correderas
5. Dimensións
1. Lonxitude aproximada 5500 mm
2. Ancho aproximado 1900 mm
3. Alto aproximado 2300 mm
6. Seguridade
1. Sistemas electrónicos de asistencia en freada
2. Sistemas electrónicos de control de estabilidade
7. Equipamento
1. Radio con sistema Bluetooth incorporado
2. Aire acondicionado
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2. CONDICIÓNS DE ENTREGA E EXECUCIÓN
Corresponde ao adxudicatario do contrato entregar o vehículo e o seu equipamento
totalmente novo, en perfecto estado, sen ningún tipo de deterioración e listo para circular,
incluíndo todo o seu equipamento e accesorios con dous xogos de chaves.
Así mesmo entregarase cos anagramas e logotipos que definen a súa Identidade
Corporativa. Ademais, deberá mostrar en lugar ben visible o logo da Deputación da Coruña,
que lle será facilitado ao adxudicatario en formato dixital.
O vehículo debe ter todos os compoñentes necesarios para o uso a que se destine.
O vehículo entregarase xa matriculado e ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que
correspondan, xunto con toda a documentación do vehículo, permisos para circular e
aqueles elementos que por disposición legal (actual ou futura), deban de levar a bordo
(triángulos de emerxencia, xogo de luces de reposto e chalecos reflectores, etc.).
O adxudicatario deberá aceptar posibles controis de calidade a realizar pola Deputación
Provincial da Coruña, podéndose rexeitar os artigos que non manteñan a calidade ofertada
na proposta técnica.

3. PRAZO DE EXECUCIÓN / PRAZO DE ENTREGA
O prazo máximo de entrega será de 5 meses a contar desde a data de comunicación da
concesión ao adxudicatario.
O adxudicatario do contrato deberá coordinar co Servizo de Patrimonio e Contratación da
Deputación a data exacta da entrega do vehículo, para os efectos de efectuar a
correspondente recepción e entrega.
Os gastos de entrega e transporte serán por conta do adxudicatario, tal como se sinala na
Lei de Contratos do Sector Público en vigor.
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PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO
FURGONETA (LOTE 6)

1. CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS DO VEHÍCULO
Vehículo tipo minibús de 18 prazas coas seguintes características mínimas:
1. Mecánica
1. Potencia ≥ 100 CV
2. Caixa de cambios manual
3. Nº velocidades ≥ 5 cara a adiante e 1 cara atrás
2. Emisións
1. Que cumpra coa normativa europea sobre emisións en vigor
3. Configuración
1. 18 prazas
4. Carrocería
1. Cor branca
2. Porta lateral dereita corredera
5. Dimensións
1. Lonxitude aproximada 6700 mm
2. Ancho aproximado 2000 mm
3. Alto aproximado 2500 mm
6. Seguridade
1. Sistemas electrónicos de asistencia en freada
2. Sistemas electrónicos de control de estabilidade
7. Equipamento
1. Radio con sistema Bluetooth incorporado
2. Aire acondicionado
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Corresponde ao adxudicatario do contrato entregar o vehículo e o seu equipamento
totalmente novo, en perfecto estado, sen ningún tipo de deterioración e listo para circular,
incluíndo todo o seu equipamento e accesorios con dous xogos de chaves.
Así mesmo entregarase cos anagramas e logotipos que definen a súa Identidade
Corporativa. Ademais, deberá mostrar en lugar ben visible o logo da Deputación da Coruña,
que lle será facilitado ao adxudicatario en formato dixital.
O vehículo debe ter todos os compoñentes necesarios para o uso a que se destine.
O vehículo entregarase xa matriculado e ao corrente de todos os impostos ou arbitrios que
correspondan, xunto con toda a documentación do vehículo, permisos para circular e
aqueles elementos que por disposición legal (actual ou futura), deban de levar a bordo
(triángulos de emerxencia, xogo de luces de reposto e chalecos reflectores, etc.).
O adxudicatario deberá aceptar posibles controis de calidade a realizar pola Deputación
Provincial da Coruña, podéndose rexeitar os artigos que non manteñan a calidade ofertada
na proposta técnica.

3. PRAZO DE EXECUCIÓN / PRAZO DE ENTREGA
O prazo máximo de entrega será de 5 meses a contar desde a data de comunicación da
concesión ao adxudicatario.
O adxudicatario do contrato deberá coordinar co Servizo de Patrimonio e Contratación da
Deputación a data exacta da entrega do vehículo, para os efectos de efectuar a
correspondente recepción e entrega.
Os gastos de entrega e transporte serán por conta do adxudicatario, tal como se sinala na
Lei de Contratos do Sector Público en vigor.

