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ACTA OBERTURA  SOBRE C  
 

PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS APARELLS CARDIOVASCULARS 
I DE FORÇA D’ATRIUM I PODIUM DE VILADECANS 

 

 

  

  
 Hi assisteixen:  
 

 
 

PRESIDENTA: Carmen Vidal Trabalón, Gerent de VIQUAL. 
VOCAL: Albert Díaz Menéndez, Cap Financer i de Control de 

Gestió de Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. 
VOCAL: Xavier Vallverdú Fisas, Director Esportiu de Viladecans 

Qualitat, S.L. 
VOCAL: Chelo Cid, Advocada de Serveis Jurídics Grup 

d’Empreses Municipals Viladecans, S.L. 
SECRETÀRIA: Irene Sánchez Delgado, Advocada de Serveis Jurídics 

Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 
 
Antecedents 
 

 
 

1. 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. 
 

2. Constituïda la Mesa de Contractació en data 22 de desembre de 2020, l’objecte 
de la sessió fou 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. 

 
 

3. En l’esmentada sessió de data 22 de desembre de 2020, es va procedir a realitzar 
l’obertura de les ofertes presentades a la present 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 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
Manteniment màquines cardio i força 

DATA 
19 de gener de 
2021 

NÚM.  
EXPEDIENT 

130/20 



ACTA OBERTURA  SOBRE C- SERVEIS DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA  MÀQUINES DE CARDIO I FORÇA PODIUM I ATRIUM  
 Pàg.  2 de 6 

4. 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 el previst a PCAP. 

5. Constituïda la Mesa de Contractació en data 23 de desembre de 2020, l’objecte 
de la sessió fou l’obertura del sobre B contenidor de les referències tècniques 
presentades al procediment obert dels serveis de manteniment i assistència 
tècnica dels aparells cardiovasculars i de força d’Atrium i Podium de Viladecans.  
 
Un cop realitzada l’obertura dels sobres, la mesa acordà l’entrega de la 
documentació al tècnic responsable del contracte per a l’examinació de la 
documentació aportada i emissió del corresponent informe tècnic. 
 

6. Constituïda la Mesa de Contractació en data 13 de gener de 2021, l’objecte de la 
sessió fou la valoració de les pliques d’acord amb els criteris subjectes a judici de 
valor continguts al Plec i a la vista de l’informe tècnic de valoració emès pel tècnic 
de Viqual en data 13 de gener de 2021, d’acord amb el qual es va procedir a 
detallar la valoració dels criteris subjectes a judici de valor per a cada licitador:  

 
LOT 1 Màquines de cardio de Podium 
 

 
Oferta 1:  
Nom licitador: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. 
Puntuació total ( sobre B ):   20 punts 
 

 
a. Pla de manteniment. Proposta totalment adequada amb contingut 

coherent, concret, ben  plantejat i detallat de forma clara. J.H.T., S.L. fa 
una proposta d’acord amb les prescripcions del plec fent una descripció 
molt acurada de cadascuna de les tasques per a cada tipus de 
màquina que inclou: el manteniment de les regulacions, la tapisseria, 
les corretges i cables, el greixat, regulacions, motors, bandes, sistemes 
de frenada i una prova biomecànica. S’acompanya d’un cronograma de 
periodització. Es proposa una valoració de 20 punts. 

 
b. Llibre d’incidències. Proposta totalment adequada amb contingut 

coherent, concret, ben  plantejat i detallat de forma clara. El format és 
senzill i inclou tota la informació necessària per tal de garantir el seu 
objectiu. Es proposa una valoració de 10 punts. 

 
c. Model d’informe anual. Proposta totalment adequada amb contingut 

coherent, concret, ben  plantejat i detallat de forma clara. La seva 
proposta es tracta en recollir totes les intervencions fetes durant tot 
l’any amb una relació d’assistències de cadascuna de les màquines. Es 
proposa una valoració de 10 punts. 
 

 
QUADRE RESUM PUNTUACIÓ ORDENAT PER REGISTRE D’ENTRADA 
 

LICITADOR nº registre d´entrada a. b. c. TOTAL 

JOHNSON HEALTH 
TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. E/000115-2020 20 10 10 40 
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LOT 2 Bicicletes de ciclisme indoor d’Atrium 
 
No s’ha presentat cap proposta. 
 
 
LOT 3 Màquines d’indoor walking de Podium 
 
No s’ha presentat cap proposta. 

 
 

LOT 4 Màquines de força d’Atrium 
 

 
Oferta 1:  
Nom licitador: SALTER SPORT, S.A. 
Puntuació total ( sobre B ):   40 punts 
 

 
a. Pla de manteniment. Proposta totalment adequada amb contingut 

coherent, concret, ben  plantejat i detallat de forma clara. Salter, S.A. fa 
una proposta d’acord amb les prescripcions del plec, amb personal 
amb més de 15 anys d’experiència en el manteniment d’aquest tipus de 
màquines i acompanyat d’una descripció acurada de cadascuna de les 
tasques. Es proposa una valoració de 20 punts. 

 
b. Llibre d’incidències. Proposta totalment adequada amb contingut 

coherent, concret, ben  plantejat i detallat de forma clara. S’acompanya 
una mostra del full amb el que comptarà el llibre on hi ha informació 
sobre la data, el tècnic que duu a terme la reparació, el tipus de 
reparació, la descripció d ela reparació, si s’ha produït o no devolució 
de peces, i altres informacions d’interès. Es proposa una valoració de 
10 punts. 

 
c. Model d’informe anual. Proposta totalment adequada amb contingut 

coherent, concret, ben  plantejat i detallat de forma clara. L’informe està 
dividit en 3 apartats: treballs realitzats a cadascun dels productes, 
informe general de cadascun i informe tècnic de la vida útil de 
cadascuna de les màquines. Es proposa una valoració de 10 punts. 

 
QUADRE RESUM PUNTUACIÓ ORDENAT PER REGISTRE D’ENTRADA 
 

LICITADOR nº registre d´entrada a. b. c. TOTAL 

SALTER SPORT, S.A. E/000117-2020 20 10 10 40 

 
 
LOT 5 Màquines de cardio d’Atrium 
 

 
Oferta 1:  
Nom licitador: SALTER SPORT, S.A. 
Puntuació total ( sobre B ):   40 punts 
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a. Pla de manteniment. Proposta totalment adequada amb contingut 
coherent, concret, ben  plantejat i detallat de forma clara. Salter, S.A. fa 
una proposta d’acord amb les prescripcions del plec, amb personal amb 
més de 15 anys d’experiència en el manteniment d’aquest tipus de 
màquines i acompanyat d’una descripció acurada de cadascuna de les 
tasques. Es proposa una valoració de 20 punts. 
 

b. Llibre d’incidències. Proposta totalment adequada amb contingut 
coherent, concret, ben  plantejat i detallat de forma clara. S’acompanya 
una mostra del full amb el que comptarà el llibre on hi ha informació 
sobre la data, el tècnic que duu a terme la reparació, el tipus de 
reparació, la descripció d ela reparació, si s’ha produït o no devolució de 
peces, i altres informacions d’interès. Es proposa una valoració de 10 
punts. 

 
c. Model d’informe anual. Proposta totalment adequada amb contingut 

coherent, concret, ben  plantejat i detallat de forma clara. L’informe està 
dividit en 3 apartats: treballs realitzats a cadascun dels productes, 
informe general de cadascun i informe tècnic de la vida útil de 
cadascuna de les màquines. Es proposa una valoració de 10 punts. 

 
QUADRE RESUM PUNTUACIÓ ORDENAT PER REGISTRE D’ENTRADA 
 

LICITADOR nº registre d´entrada a. b. c. TOTAL 

SALTER SPORT, S.A. E/000117-2020 20 10 10 40 

 
 

7. En la referida sessió de data 13 de gener de 2021, es va constatar la inexistència 
d’ofertes presentades per als lots núm. 2 (bicicletes de ciclisme indoor d’Atrium) i 
lot núm. 3 (màquines d’indoor walking de Podium) i es va proposar a l’òrgan de 
contractació la declaració de desert d’ambdós lots (números 2 i 3) del procediment 
obert per a la contractació del servei de manteniment i assistència tècnica dels 
aparells cardiovasculars i de força d’Atrium i Podium de Viladecans, ratificant 
l’esmentada proposta de declaració de desert l’òrgan de contractació en data 14 
de gener de 2021. 
 

Desenvolupament de la sessió  
 

1. Es procedeix a l’obertura i lectura del contingut del sobre C “ proposta econòmica i 
resta de criteris avaluables amb criteris objectius”, presentats per les empreses  
licitadores admeses al procediment per a l’adjudicació del contracte de serveis 
consistent en el  MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS APARELLS 
CARDIOVASCULARS I DE FORÇA D’ATRIUM I PODIUM DE VILADECANS. 

  

LOT NÚM. 1: MÀQUINES DE CARDIO DE PODIUM 
EMPRESA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. 
PRESSUPOST:    48.960,00 € 
BAIXA:      0% 

 
 

LOT NÚM 4: MÀQUINES DE FORÇA D’ATRIUM 
EMPRESA: SALTER SPORT, S.A. 
PRESSUPOST:    6.900,00 € (IVA exclòs) 
BAIXA:     4 %  
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LOT NÚM. 5: MÀQUINES DE CARDIO D’ATRIUM 
EMPRESA: SALTER SPORT, S.A. 
PRESSUPOST:    14.000,00 € (IVA exclòs) 
BAIXA:     2% 

 
2. De conformitat amb allò previst en la clàusula 2.2 del PCAP, i en l’apartat A del 

quadre resum del PCAP es detecta que l’oferta presentada pel licitador número 1 
JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L., per import de 48.960,00 € 
(IVA exclòs) ofert per al lot 1 de Màquines de cardio de Podium supera el 
Pressupost Base de Licitació previst per a aquest lot, el qual és de 28.800,00 €. 
En aquest sentit es recorda que la clàusula 2.2 del PCAP disposa que les ofertes 
que superin qualsevol dels preus base de licitació indicats seràn desestimades 
(excloses automàticament).  

 
 
És per tot això que la Mesa 

 
ACORDA 

 
1. PROPOSAR L’EXCLUSIÓ del licitador núm. 1 JOHNSON HEALTH 

TECHNOLOGIES IBERICA en haver presentat una oferta per al lot número 1 
de Màquines de Cardio de Podium que supera el preu base de licitació previst 
per a aquest lot en la clàusula 2.2 del PCAP i en l’apartat A del quadre resum 
del mateix PCAP, el qual és de 28.800,00 € i DECLARAR DESERT el lot 
número 1 corresponent al servei de manteniment de les Màquines de Cardio de 
Podium. 

 

A continuació, la mesa acorda l’entrega de la documentació al tècnic responsable del 
contracte per a l’examinació de la documentació aportada i emissió del corresponent 
informe tècnic. 
 
Un cop finalitzat l'acte, la presidenta el dona per acabat i signa aquesta acta juntament 
amb els vocals  la secretària.  
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Sra.  Carmen Vidal Trabalón  
Presidenta 

 
 
    
 
 
 
 
Sr. Albert Díaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Sr. Xavier Vallverdú Fisas 
Vocal  

 
 
 
 
 
 
Sra. Chelo Cid Gil  
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Irene Sánchez Delgado 
Secretària 


