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RATIFICACIÓ PER L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
DE LA PROPOSTA DE VALORACIÓ SOBRE B 
“DOCUMENTACIÓ TÈCNICA” CONTRACTACIÓ 
PER PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS 
APARELLS CARDIOVASCULARS I DE FORÇA 
D’ARIUM I PODIUM DE VILADECANS 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de VILADECANS 
QUALITAT, S.L. 
 
En relació a la contractació per procediment obert per a l’execució del servei de 
manteniment i assistència tècnica dels aparells cardiovasculars i de força d’Atrium i 
Podium de Viladecans 
 
 
 

EXPOSA 
 

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

• Atès que s’ha acreditat l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la 
despesa. 
 

• Atès que en data 4 de desembre de 2020 es va procedir a publicar l’anunci de 
licitació de l’esmentada obra en la Plataforma electrònica de contractació de la 
Generalitat de Catalunya i en el perfil de contractant. 
 

• Atès que dins del termini conferit a tal efecte, s’han presentat les següents 
ofertes de licitació: 
 
 
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. 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 
Manteniment màquines cardio i força 

DATA 14 de gener de 2021 
CODI 

PROJECTE 
130/20 
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• Atès que la Mesa de contractació en sessió de 22 de desembre de 2020, va 
procedir mitjançant l’eina digital de la plataforma de Contractació Pública – a 
l'obertura del sobre A de Documentació administrativa general i a la qualificació 
de la  documentació continguda, per optar a la licitació del procediment obert per 
a la contractació del servei de manteniment i assistència tècnica dels aparells 
cardiovasculars i de força d’Atrium i Podium. 
 

• Atès que en la referida sessió la mesa acordà declarar admesa a la licitació als 
licitadors 1 i 2 que van presentar oferta, al haver presentat tota la documentació 
del sobre A de conformitat amb allò previst al PCAP. 
 

• Atès que en data 23 de desembre de 2020 la Mesa de Contractació va procedir 
a l’obertura i lectura de la documentació continguda en el sobre B de 
documentació tècnica, la qual va ser entregada al tècnic responsable per a 
l’examinació i emissió del corresponent informe tècnic. 
 

• En data 13 de gener de 2021 s’ha emès per la Mesa de Contractació proposta 
de valoració en relació als criteris subjectes a judici de valor continguts al sobre 
B, de conformitat amb l’informe tècnic de data 13 de gener de 2021 i s’han 
adoptat els següents acords: 
 
PRIMER.-  ADMETRE les ofertes presentades per tots els licitadors atès que s’ajusten 

al que es determina a la documentació que serveix de base a la present 
licitació per a l’execució del SERVEI DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA DELS APARELLS CARDIOVASCULARS I DE FORÇA 
D’ATRIUM I PODIUM DE VILADECANS. 

 
SEGON.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables en judici de valor 

obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada, 
i de la que s’extreu que la puntuació dels licitadors en criteris avaluables en 
judici de valor és la següent: 

 
 

LOT LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

1 
JOHNSON HEALTH 
TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. 

40 1 

4 SALTER SPORT, S.A. 40 1 

5 SALTER SPORT, S.A. 40 1 

 
 
TERCER.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE 

PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR 
obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert de l’expedient per a 
la contractació dels serveis de manteniment i assistència tècnica dels 
aparells cardiovasculars i de força d’Atrium i Podium a Viladecans. 
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QUART.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ la declaració de desert 
dels lots 2 (bicicletes de ciclisme indoor d’Atrium) i 3 (màquines d’indoor 
walking de Podium) del procediment obert per l’execució del serveis de 
manteniment de les màquines cardiovasculars i de força d’Atrium i Podium 
de Viladecans, degut a la manca de presentació d’ofertes per a aquests lots. 

 
CINQUÈ.- PROCEDIR a convocar la mesa per a l’obertura pública del sobre C relatiu 

a la proposta econòmica, i en aquell acte, donar lectura al resum de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relació als 
criteris avaluables fonamentats en judici de valor; i procedir posteriorment a 
la valoració de les pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicació 
automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que en farà la Mesa de 
Contractació i de la qual en resultaran els licitadors que han obtingut més 
puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en el 
plec. 

 
 
És per tot això que 
 

RESOLC 
 
 

 
PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació  que es determina a la proposta de 

valoració dels criteris subjectes a judici de valor de la Mesa de contractació 
de 13 de gener de 2021, en relació a la licitació per procediment obert per a 
l’execució del servei de manteniment i assistència tècnica de les màquines 
cardiovasculars i de força d’Atrium i Podium. 

 

LOT LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

OBTINGUDA 
SOBRE B 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

TÈCNICA 

1 
JOHNSON HEALTH 
TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. 

40 1 

4 SALTER SPORT, S.A. 40 1 

5 SALTER SPORT, S.A. 40 1 

 
 
 

 
SEGON.- DECLARAR DESERTS els lots número 2 (corresponent a les bicicletes de 

ciclisme indoor d’Atrium) i número 3 (màquines d’indoor walking de Podium), 
del procediment obert per a l’execució dels serveis de manteniment i 
assistència tècnica de les màquines cardiovasculars i de força d’Atrium i 
Podium de Viladecans, degut a la manca de presentació d’ofertes per a 
aquests lots. 

 
TERCER.- PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractació pública -amb 

anterioritat a la data fixada per  l’obertura de sobre C-  el present acord, i en 
definitiva, el quadre resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors    
en el sobre B,  en relació als criteris avaluables fonamentats en judici de 
valor. 
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QUART.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 19 

gener de 2021, i en aquell acte, es donarà  lectura del resum de puntuació 
tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relació als criteris 
avaluables fonamentals en judici de valor. Procedir, posteriorment a la 
valoració de les pliques admeses pel que fa als criteris objectius d’aplicació 
automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que en farà la mesa de 
contractació, i de la qual en resultaran els licitadors que han obtingut més 
puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en el 
plec. 

 
CINQUÈ.- PUBLICAR la present resolució a la Plataforma electrònica de contractació 

de la Generalitat de Catalunya i al Perfil de Contractant de Viladecans 
Qualitat, S.L. 

 
 
Viladecans, a 14 de gener de 2021 

 
 
 
 
 
 

Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 


