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PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONCURS DE SUBMINITRAMENT DE DOS 
VEHICLES PEL SERVEI DE LA PRESIDÈNCIA I DE LA MESA DEL PARLAMENT DE LES 

ILLES BALEARS ( Exp.  1/2008) 
 
MOTOR 
 
Combustible: Benzina súper sense plom.  
Tipus de Motor: 6 cilindres i tècnica de quatre vàlvules. 
Cilindrada mínima (cm3): 2.950 
Potència mínima (cv): 230 
Gestió del Motor: Totalment electrònica 
Transmissió: Automàtica 
Direcció: Assistida en funció de la velocitat. 
Suspensió: Esportiva. 
 
 
DIMENSIONS 
 
Tipus vehicle: Berlina de quatre portes. 
Llargària total: 4.800-5.000 mil·límetres. 
Altura mínima places posteriors: 958 mil·límetres. 
(des del seient al sostre) 
Amplària mínima places posteriors: 1.419 mil·límetres. 
Altura màxima del vehicle: 1.483 mil·límetres. 
Capacitat mínima maleter: 500 litres. 
 
 
SEGURETAT 
 
Places davanteres: Airbags pel xofer i acompanyant davanteres, laterals i de cap.  
Places posteriors: Airbags laterals i de cap. 
Recolza caps: Per a totes les places del vehicle, els davanters actius. 
Estabilitat: Control d’estabilitat. 
Tracció: A les quatre rodes amb control de tracció. 
Frens: Sistema de frens amb anti-bloqueig, distribució electrònica de la força de frenada i servofré, frens 
de disc al davant i al darrera. 
Altres: 

- Cinturons de seguretat amb tres punts de subjecció. 
- Protecció contra impactes laterals. 
- Dos triangles i armilla reflectora reglamentària homologats. 

 
 
EQUIPAMENT 
 
EXTERIOR: 
Pintura: Obscura metal·litzada. 
Para-xocs: Del Color de la carrosseria. 
Retrovisors exteriors: Tèrmics, plegables i regulables de forma electrònica des de l’interior i del color 
de la carrosseria. 
Llantes: D’aliatge lleuger 17”  
Vidres: Tots antitèrmics, els posteriors tintats (laterals i lluna posterior). 
INTERIOR: 
Seients: Davanters: esportius i regulables electrònicament amb recolzabraços central. 
              Posteriors: Amb recolzabraços central. 
Tancament: Centralitzat amb comandament a distància, inclosa la tapa del maleter amb obertura 
independent. 
Llums: De sortida a les portes, de lectura. 
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Climatització: Automàtica amb independència de les zones dreta i esquerra i davantera i posterior. 
Columna de direcció: Ajustable en altura i profunditat. 
Equip de só: Amb reproductor de CD. 
Sistema de navegació: amb DVD. 
Telefonia: telèfon amb tecnologia BLUETOOTH. 
Obertura finestres: Elèctricament amb funció un cop i amb sistema antiatrapament 
 
 
 
GARANTIA 
 
Termini de garantia de dos anys per a tots els elements del vehicle, amb mà d’obra inclosa. 
 
 
MILLORES 
 
Es valoraran millores, sense cost addicional per al Parlament de les Illes Balears, tal com: 
 
 - Disponibilitat de vehicle de substitució de característiques funcionals i estètiques similars 
mentre els vehicles del Parlament necessitin assistència tècnica prestada per l’adjudicatari. 
 - Sistema de reparació de pneumàtics (amb substitució de roda de recanvi) i control de pressió de 
pneumàtics. 
 - Fars de xenón. 
 - Control automàtic de velocitat. 
 - Receptor de TDT de TV. 
 - Tapisseria en pell. 
 - Increment del termini de garantia. 
 - Assegurança a tot risc. 
 - Termini de lliurament. 
 - ALTRES. 
 
 
PREU 
 
El preu màxim (amb IVA, els imposts corresponents i altres despeses incloses) n’és de: 130.000,00.- €  
 
L’adjudicatari es farà càrrec dels dos vehicles propietat del Parlament mitjançant abonament en el preu 
(d’acord amb ell que disposa l’Article 187 de la LCAP) de l’import de valoració, els quals seguidament es 
detallen: 

model  matricula  any matriculació   preu mínim 
  
AUDI A4 1.8T  IB 6837 CU   1998   3.500,00.- € 
 
AUDI A6 2.4  IB 6838 CU   1998   1.800,00.- € 
 
*Els vehicles estaran a disposició dels licitadors. 
L’adjudicatari es farà càrrec de les despeses derivades dels traspàs dels vehicles. 
 
 
TERMINI DE LLIURAMENT 
 
El termini de lliurament dels dos vehicles és de 3 mesos des de la signatura del contracte administratiu. 
 
Els vehicles seran lliurats al Parlament de les Illes Balears carrer Conquistador, 11 (07001) de PALMA. 
 
A la seu del Parlament, 31 de març de 2008. 
El Cap de Gabinet de Presidència, 
Maties Barón i de Juan. 


