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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A  DEL 
PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS APARELLS 
CARDIOVASCULARS I DE FORÇA D’ATRIUM I PODIUM DE 
VILADECANS 

 
 

 

  

  

 
 
Hi assisteixen:  
 

- Sra. Carmen Vidal Trabalón, Gerent de Viqual i Presidenta de la Mesa. 

- Sr. Albert Díaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup 

d’Empreses Municipals Viladecans, S.L. com a Vocal 

- Sr. Xavier Vallverdú Fisas, Tècnic de Viqual, com a vocal. 

- Sra. Chelo Cid, Advocada del Departament Jurídic de Viladecans Grup 

d’Empreses Municipals, S.L. com a vocal. 

- Sra. Irene Sánchez Delgado, Advocada del Departament Jurídic de 

Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. com a Secretària de la Mesa. 

 
Antecedents 

 
 

Atès que amb data del 4 de desembre de 2020, es va procedir a l’aprovació per la 
Consellera Delegada de VIQUAL la constitució i composició de la Mesa de 
Contractació, d’acord amb allò determinat en l’acord d’inici d’expedient de data 27 
d’octubre de 2020. 
 

 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
1. Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura i 

qualificació del sobre A contenidor de la documentació administrativa general, per 
optar a l’adjudicació del contracte de manteniment  i assistència tècnica dels 
aparells cardiovasculars i de força d’Atrium i Podium. 
 

2. Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables. En 
concret, es recorda que segons preveia el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de la licitació (clàusula 7), les ofertes s’havien de presentar 
electrònicament mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’espai de licitació 
publicat al Perfil de contractant de Viladecans Mediterrània, SL integrat a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 
3. Es procedeix mitjançant l’eina de Sobre Digital de la plataforma de Contractació 

Pública a l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
Manteniment màquines cardio 

DATA 
22 de desembre de 
2020 

NÚM.  
EXPEDIENT 

130/20 



ACTA D’OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A -SERVEI DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA APARELLS CARDIO 
 Pàg.  2 de 5 

Licitador núm. 1:  
Data presentació: 21/12/2020 hora: 12:58:34h 
Núm. de Registre: E/000115-2020 
Identificador (NIF): B83859355 
EMPRESA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 21/12/2020 a les 13:03:04h 
Núm. de Registre: E/000117-2020 
Identificador (NIF): A58112590 
EMPRESA: SALTER SPORT, S.A. 

 
 
4. Vistes les empreses que s’han presentat a la licitació, els membres de la Mesa 

manifesten expressament que no incorren en cap conflicte d’interès. 
 

5. Dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el 
plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació, es fa la 
qualificació dels documents aportats, inclosos dins el sobre A per les empreses 
següents:  

 
 
Licitador núm. 1:  
Data presentació: 21/12/2020 hora: 12:58:34h 
Núm. de Registre: E/000115-2020 
Identificador (NIF): B83859355 
EMPRESA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
El licitador adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 adjunt 
al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic a 
efectes de notificacions. 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
El DEUC aportat està degudament complimentat i subscrit per l´empresa  
considerant-se a tal efecte suficient i correcte. L´empresa declara, en el DEUC 
presentat, que no té la intenció de subcontractar cap part del contracte a tercers 
ni recorre a la capacitat de tercer per a concórrer en la present licitació. 
 
 

3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No s´escau. 
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4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

  
 En concret, JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. presenta 

l’annex número 3 degudament complimentat afirmant tenir una plantilla inferior 
als 50 treballadors. 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 21/12/2020 a les 13:03:04h 
Núm. de Registre: E/000117-2020 
Identificador (NIF): A58112590 
EMPRESA: SALTER SPORT, S.A. 

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

 
El licitador declara en el DEUC aportat que no té intenció de subcontractar amb 
tercers part dels treballs i no es basa en la capacitat de tercers per a  

 
 
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
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La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de 
la  present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
UNION FENOSA GAS COMERCIAL S.A aporta, degudament complimentat, una 
declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la 
qual indica que té una plantilla inferior a 50 treballadors. 

 
 

5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

 
ACORDS 

 

1. La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses a l´haver 
presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al Plec de 
Clàusules Administratives: 

 
 

Licitador núm. 1:  
Data presentació: 21/12/2020 hora: 12:58:34h 
Núm. de Registre: E/000115-2020 
Identificador (NIF): B83859355 
EMPRESA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 21/12/2020 a les 13:03:04h 
Núm. de Registre: E/000117-2020 
Identificador (NIF): A58112590 
EMPRESA: SALTER SPORT, S.A 

  
 

Un cop finalitzat l'acte, la presidenta el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament 
amb els vocals i la secretària. 
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Sra. Carmen Vidal 
Trabalón 
Presidenta 

 
 
 
 
 
 
Sr.  Albert Díaz Menéndez  
Vocal 

 
 
 
 
 
 
Sr. Xavier Vallverdú 
 Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Chelo Cid 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Irene Sánchez 
Secretària 


