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FITXA TÈCNICA - KRÜGER KFL50BBC
2.143,48 €

Preu sense IVA
Empresa adjudicatària

KRÜGER TECHNOLOGY SL

Persona de contacte
Correu electrònic
Telèfon de contacte

Sr. Carlos Rico
crico@kruger.es
948318405 (Navarra)

LOT 8. Fregadora/assecadora de terres d’interior a bateries de l’Acord marc del subministrament de
maquinària tèc. i elements de transport amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Exp.2014.06
L’Acord marc recull els equips adjudicats pensats per l’ús de les brigades de serveis municipals, bàsicament
per obres, transport i neteja. També contempla les variacions i accessoris previstos per donar resposta a les
diferents necessitats dels ens locals. L’adhesió, a més de dotar de total seguretat jurídica en la contractació,
ofereix un procediment àgil que ha de permetre disposar dels equips en un termini màxim de 70 dies
laborables.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Amplada de fregat, mm
Amplada d'assecat, mm
Tracció semiautomàtica o per rotació del raspall
Raspall circular
Diàmetre raspall, mm.
Dipòsit aigua neta, litres
Dipòsit aigua bruta, litres
Aixecat i baixat de capçal i boquilla
Panell de comandaments digital
Màquina de funcionament a bateries
Bateria:
Bateria/es, Voltatge
Autonomia (100%)
Bateries de gel – AGM (2x12v 90AH) sense manteniment
Fre de servei
Fre d'estacionament

500
800
Sí
Sí
500
44
55
Mecànic
Sí
Sí
24
3 hores
Sí
No
No

Informació orientativa i no contractual. Els requeriments mínims de les màquines i vehicles i l’aplicació de l’Acord marc són els expressats al Plec de
Prescripcions Tècniques (PPT) i al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). Les característiques tècniques exactes es troben a la
documentació de la formalització, o si s’escau, en les modificacions realitzades d’acord amb la clàusula 50 del PCAP i expressades en la proposta de
contracte entre l’empresa adjudicatària i l’ens local. Els models de les imatges poden no coincidir necessàriament amb les adjudicades. (agost2015)
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Pes màquina buit, kg
Pes màquina amb bateries, kg

88
148

Carregador
Indicador nivell de bateria
Raspall de polipropilè o niló (segons necessitat), 1 unitat

Intern incorporat
Sí
Sí

Cables i connexions per bateria i carregador

Sí

Certificat CE
Entrega i posta en marxa amb tècnics, mínim 3 hores

Sí
Sí

Guia amb l’extracte d'instruccions bàsiques i manteniment
Garantia contra defectes de fabricació, mínim
Assistència tècnica, màxim 48 hores (dies feiners)

Sí
Sí

MILLORES SENSE COST ADDICIONAL
Revisió de la màquina de mínim de 3 hores i desplaçament inclòs als 9 mesos
de l’entrega, sense cost

Sí

ACCESSORIS ADDICIONALS i RECANVIS VALORATS
Accessori / Recanvi
Preu del joc de bateries (inclòs a màquina - recanvi)
Preu del raspall de niló o polipropilè (inclòs a la màquina – recanvi)
Preu del joc de llavis d’aspiració del davant i del darrera (inclòs a la màquina –
recanvi)

Preu amb IVA
431,97
132,98
48,52

Carregador intern (inclòs a la màquina – recanvi)
Preu de la mà d’obra del servei tècnic (inclòs a la màquina – recanvi)
Motor d’aspiració (inclòs a la màquina – recanvi)

210,84
58,08
254,83

Plat d’arrossegament (accessori opcional)
Disc vermell per fregar (accessori opcional)

160,08
21,18

Informació orientativa i no contractual. Els requeriments mínims de les màquines i vehicles i l’aplicació de l’Acord marc són els expressats al Plec de
Prescripcions Tècniques (PPT) i al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). Les característiques tècniques exactes es troben a la
documentació de la formalització, o si s’escau, en les modificacions realitzades d’acord amb la clàusula 50 del PCAP i expressades en la proposta de
contracte entre l’empresa adjudicatària i l’ens local. Els models de les imatges poden no coincidir necessàriament amb les adjudicades. (agost2015)

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat CIF
P0800222B

Acord marc del subministrament de maquinària tècnica i elements de transport amb destinació a les entitats locals de
Catalunya. Expedient 2014.06.

MODIFICACIÓ DE L’OBJECTE ADJUDICAT
Configuració alternativa per personalitzar / ajustar l’equip a les necessitats
de l’ens local
PCAP, clàusula 38.Determinació de les màquines tècniques i elements de transport (fragment)
(...) En les comandes dels encàrrecs de provisió els òrgans de contractació de les entitats destinatàries o, el
CCDL en cas de compres agregades, podran configurar el bé seleccionat amb aquells complements i/o
accessoris que estimin adients. L’empresa adjudicatària presentarà oferta utilitzant com a preu contractual
els derivats de l’escandall presentat en el llistat de la seva proposició, segons l’annex 15 que en tot cas
tindran caràcter d’unitaris màxim.
En aquest sentit, els límits a les configuracions alternatives a les que podran recórrer les entitats locals
destinatàries són les següents:
Per als vehicles/màquines del lot 7:
Per configuració alternativa de l’objecte s’entendrà que l’objecte adjudicat pot tenir modificacions en
l’encàrrec de provisió (clàusula trenta-setena), per tal d’ajustar-se al màxim a les necessitats de l’ens
destinatari, però limitades aquestes variacions tant en característiques tècniques, com en preu adjudicat.
Respecte als accessoris i serveis que es puguin oferir als ens locals, estan limitats als que s’han descrit i
detallant en l’annex 16. En el cas que la configuració alternativa de la màquina adjudicat faci que els
accessoris no corresponguin als detallats a l’annex 16 per motius tècnics, es consideraran els del llistat,
amb la modificació de característiques i preu corresponent.
Es considerarà el mateix objecte, quan les modificacions de les característiques tècniques:
Amplada de fregat, increment o disminució que no superi els 100 mm.
Amplada d’assecat, increment o disminució que no superi els 100 mm.
Dipòsit d’aigua neta, increment o disminució de 10 litres.
Es considerarà el mateix objecte, quan la modificació del preu no superi o disminueixin del 15% del preu
adjudicat, IVA no inclòs.
En cap cas serà admesa una configuració alternativa del vehicle consistent en introduir característiques
tècniques que coincideixin amb les d’un altre vehicle d’un dels lots d’aquest Acord marc.
-

Per a qualsevol consulta, contacteu al telèfon 934.961.616 ext.222 (Marcel Marin) o al correu electrònic,
centraldecompres@acm.cat
Per a més informació sobre els productes i serveis de la central de
compres podeu consultar a:
http://www.acm.cat/seccio/centralcompres
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