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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ -  
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE 
LES BICICLETES DE CICLO INDOOR D’ATRIUM 

 
 

  

 
 
CARME VIDAL TRABALÓN, en la seva qualitat de Gerent de la Societat Privada Municipal 
Viladecans Qualitat, S.L. (VIQUAL). 
 
En relació amb el procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del servei de 
manteniment i assistència tècnica dels aparells cardiovasculars de Podium i bicicletes d’Atrium 
 

EXPOSA 
 
1. Atès que en data 14 de maig de 2021 es va aprovar l’expedient de contractació mitjançant 

procediment negociat sense publicitat, les raons justificatives del qual obren en l’informe 
jurídic que consta en expedient de contractació, dels serveis de manteniment i assistència 
tècnica de les bicicletes de ciclo indoor d’Atrium, procedint-se en la mateixa data, 14 de maig 
de 2021 a convidar a les empreses proposades per a participar en el present procediment 
de licitació. 

 

2. Atès que en data 14 de maig de 2021, es va procedir a convidar a les empreses proposades 
següents: 

 
LICITADOR NÚM. 1 FRANCISCO J. BERMELL TECHNOLOGIES 
 
LICITADOR NÚM. 2 GONZALO SERVICIOS TECNICOS, S.L. 
 
LICITADOR NÚM. 3 SATEDFITNESS, S.L. 
 
 

3. Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa de Contractació es va 
constituir en data 2 de juny de 2021 amb l’objecte de procedir a la qualificació de la 
documentació administrativa general, per optar a l’adjudicació del servei de manteniment i 
assistència tècnica de les bicicletes de ciclo indoor d’Atrium.  

 
En l’esmentada sessió de data 2 de juny de 2021, es procedí a llegir l’anunci i les 
disposicions legals aplicables. En concret, es recordà que les ofertes s’havien de presentar 
mitjançant correu electrònic enviat a la bústia contractacio@vigem.cat.  
 
 

Licitador núm. 1: FRANCISCO J. BERMELL TECNICOS, S.L.  
Data presentació: 24/05/2021 a les 13:54h 
Identificador (NIF): B97675680 

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

Licitador núm. 1: FRANCISCO J. BERMELL TECNICOS, S.L.  
Data presentació: 24/05/2021 a les 13:54h 
Identificador (NIF): B97675680 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
SERVEI MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA 

TÈCNICA 

DATA 
DE LA SIGNATURA 

ELECTRÒNICA 
NÚM. 

EXPEDIENT 
21/066 

mailto:contractacio@vigem.cat
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DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL I PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

INICIAL 

 
1.- Declaració responsable inicial 
 

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 el licitador declara responsablement complir amb les 
condicions d’aptitud per a contractar amb el sector públic així com estar en disposició 
dels requisits de solvència requerits per a prendre’n part i es compromet a aportar la 
documentació acreditativa de dits extrems en cas de ser requerit per VIQUAL a 
aquest efecte. 
 

2.- Declaració sobre el compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat  
 

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, l’empresa aporta una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 

3 adjunt al PCAP per la qual indica que la seva empresa té un número de treballadors 
inferior a 50 i està a disposició d’acreditar-ho documentalment, a requeriment de 
VIQUAL. 

 
3.- Oferta inicial: Bicicletes de ciclo Indoor d’Atrium 
 
 El licitador presenta una oferta inicial per a l’adjudicació del servei consistent en el 

manteniment i assistència tècnica de les bicicletes de ciclo indoor d’Atrium per import 
de 27.995,00, IVA exclòs, oferta que es considera vàlida en tant que és inferior al 
pressupost màxim previst per al lot nº 1, establert en un total de 28.800 € IVA exclòs. 

 
4.- Declaració responsable manca de prohibicions 
 
 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 presenta complimentada i subscrita, la declaració responsable als efectes 

del compliment de l’article 71 LCSP. 
 
5.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que inclou el RELI 

  
 No s’escau 

 
 

1. La Mesa de Contractació, en la referida sessió de 2 de juny de 2021 acordà: 
 

1. “La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses al haver 
presentat tota la documentació administrativa i proposta inicial de conformitat amb el 
previst al PCAP:  

 
Licitador núm. 1: FRANCISCO J. BERMELL TECNICOS, S.L.  
Data presentació: 24/05/2021 a les 13:54h 
Identificador (NIF): B97675680” 
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2. Atès que en data 2 de juny de 2021 es va procedir a realitzar d’acord amb allò que 
s’estableix a la clàusula 7.4 del PCAP el desenvolupament de la negociació dels 
aspectes determinats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 

3. Atès que del procediment de negociació es realitzà la corresponent acta en la que es 
detallà els objectes de la negociació i els acords adoptats segons les quals: 
 
“Finalitzada la negociació, la SOCIETAT MUNICIPAL convida al CANDIDAT a formular 
l’oferta definitiva en aquest acte. A aquests efectes, el CANDIDAT manifesta 
expressament: 
 

• El preu total del contracte ofert serà de 27.900,00 € (corresponent a dues 
(2) anualitats de contracte). 

 

• El candidat oferta un màxim de 2 visites addicional de 4 hores cadascuna, 
a realitzar en coordinació amb el tècnic responsable del contracte i 
depenent de les necessitats reals de manteniment dels aparells. 

 

• El candidat proporcionarà com a material promocional 50 samarretes.” 
 

 
 

4. Atès que en data 4 de juny de 2021 el tècnic responsable del contracte va emetre un informe 
tècnic de valoració de les ofertes presentades i proposta d’adjudicació del servei objecte de 
la present licitació.  
 

5. Constituïda la Mesa de Contractació en data 4 de juny de 2021, l’objecte d’aquesta sessió 
fou, de conformitat amb l’article 159.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), avaluar i, prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin els 
requeriments del PCAP, classificar les propostes presentades pels licitadors admesos a la 
licitació d’acord amb els criteris d’adjudicació continguts al PCAP; realitzar la proposta 
d’adjudicació a favor del licitador que hagi obtingut la millor puntuació i sol·licitar a aquesta 
empresa l’aportació de la documentació relacionada a l’apartat 7.5.2 del PCAP o, en cas de 
presumir-se anormalment baixa, seguir el procediment previst a la clàusula 8.4 del PCAP. 

 
6. En primer lloc, vist l’informe tècnic emès en data 4 de juny de 2021 d’acord amb el qual es 

desprèn que:  
 

a.  Pla de manteniment. Fins a 20 punts. Es valorarà la presentació d’un pla de manteniment 
que descrigui amb detall les tasques a dur a terme amb les màquines i una periodització 
d’intervencions (sempre respectant el mínim establert de 12 visites anuals. Cal incloure també 
un pla de facturació. La valoració es durà a terme d’acord amb el següent barem: 

 

Propostes totalment adequades amb contingut coherent, concret i ben  plantejat, 
detallat de forma clara, que suposi assolir de forma òptima una correcta execució 
d’aquest apartat del contracte, innovador, que aporti valor afegit, o que es consideri 
que és millor que la resta de propostes en aquest apartat. 

20 punts 

Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfà les necessitats d’aquest 
apartat del servei i explica de forma bàsica i suficient la seva proposta, amb millores 
no substancials o amb benefici limitat, per assolir una correcta execució d’aquest 
apartat del contracte. 

10 punts 

Propostes amb continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, amb propostes i 
millores no substancials i amb benefici limitat, o que detallen de forma insuficient o 
poc clara alguns aspectes objecte d’aquest apartat del contracte. 

5 punts 

Propostes que aporten informació o elements irrellevants. 0 punts 

 
La proposta feta per FRANCISCO J. BERMELL TECHNOLOGIES, S.L. recull totes les necessitats que 
es pot plantejar per a un Pla de Manteniment complert, perioditzant les visites dins el mínim establert 
al Plec i establint una sèrie d’indicadors de seguiment acompanyats d’un compromís de nivell del servei. 
Aquests principalment són els anomenats Time To Service, que garanteix un màxim de 48-72 hores 
en la presència del tècnic a partir de l’avís d’averia i el First Time Fix, que estableix que al menys el 
85% de les reparacions s’han de solucionar en la primera visita. La seva proposta és totalment 
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adequada i es considera que garanteix assolir de forma òptima una correcta execució d’aquest apartat 
del contracte. S’atorga per a aquest apartat la valoració de 20 punts. 

 
b. Llibre d’incidències. Fins a 10 punts. Es valorarà la presentació d’un model de llibre de 

registre i seguiment per a les incidències i actuacions que es duguin a terme durant tota la 
durada del contracte. La valoració es durà a terme d’acord amb el següent barem: 
 

Propostes totalment adequades amb contingut coherent, concret i ben  plantejat, 
detallat de forma clara, que suposi assolir de forma òptima una correcta execució 
d’aquest apartat del contracte, innovador, que aporti valor afegit, o que es consideri 
que és millor que la resta de propostes en aquest apartat. 

10 punts 

Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfà les necessitats d’aquest 
apartat del servei i explica de forma bàsica i suficient la seva proposta, amb millores 
no substancials o amb benefici limitat, per assolir una correcta execució d’aquest 
apartat del contracte. 

7 punts 

Propostes amb continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, amb propostes i 
millores no substancials i amb benefici limitat, o que detallen de forma insuficient o 
poc clara alguns aspectes objecte d’aquest apartat del contracte. 

3 punts 

Propostes que aporten informació o elements irrellevants. 0 punts 

 
Per a aquest apartat la proposta presentada per FRANCISCO J. BERMELL TECHNOLOGIES, S.L. 
va molt més enllà d’un simple llibre d’incidències, atès que proposa la utilització de l’aplicatiu informàtic 
via web anomenat Technogym E- Services fet expressament per a l’empresa fabricant de les 
màquines objecte del contracte. Això garanteix no només un registre documental de l’evolució de cada 
màquina, si no també una gran agilitat de tràmit i la possibilitat d’un control de l’estat de tramitació dels 
partes de reparació en temps real. La proposta es considera totalment adequada i garanteix 
assolir de forma òptima una correcta execució d’aquest apartat del contracte. S’atorga per a aquest 
apartat la valoració de 10 punts. 

 
c. Model d’informe anual. Fins a 10 punts. Es valorarà la presentació d’un model d’informe 

anual per a tot el servei que es dugui a terme durant tota la durada del contracte. La valoració 
es durà a terme d’acord amb el següent barem: 

 

Propostes totalment adequades amb contingut coherent, concret i ben  plantejat, 
detallat de forma clara, que suposi assolir de forma òptima una correcta execució 
d’aquest apartat del contracte, innovador, que aporti valor afegit, o que es consideri 
que és millor que la resta de propostes en aquest apartat. 

10 punts 

Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfà les necessitats d’aquest 
apartat del servei i explica de forma bàsica i suficient la seva proposta, amb millores 
no substancials o amb benefici limitat, per assolir una correcta execució d’aquest 
apartat del contracte. 

7 punts 

Propostes amb continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, amb propostes i 
millores no substancials i amb benefici limitat, o que detallen de forma insuficient o 
poc clara alguns aspectes objecte d’aquest apartat del contracte. 

3 punts 

Propostes que aporten informació o elements irrellevants. 0 punts 

 
Atesa la proposta per poder usar l’aplicatiu informàtic via web anomenat Technogym E- Services fet 
expressament per a l’empresa fabricant de les màquines objecte del contracte, l’informe anual es 
genera automàticament de manera que la proposta es considera totalment adequada i garanteix 
assolir de forma òptima una correcta execució d’aquest apartat del contracte. S’atorga per a aquest 
apartat la valoració de 10 punts. 
 
 

LICITADOR a. b. c. TOTAL 

FRANCISCO J. BERMELL TECHNOLOGIES, S.L. 20 10 10 40 

 
 
 

• Ateses les valoracions dutes a terme sobre l’oferta econòmica presentada pels licitadors 
admesos a la licitació d’acord amb els criteris d’aplicació continguts al PCAP amb les 
conclusions següents:  

 
 
EMPRESA: FRANCISCO J. BERMELL TECHNOLOGIES, S.L.  
Oferta inicial: 27.995,00 € IVA exclòs, oferta que es considera vàlida en tant que és inferior al 
pressupost màxim previst, establert en un total de 28.800 € IVA exclòs 
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Oferta final després del procediment de negociació: 27.900,00 € IVA exclòs 
 
 
D’acord amb els criteris de valoració de les PCAP les ofertes de tots els lots s’avaluaran d’acord 
amb la següent formulació: 
 

 

On: 
 

Pi = Puntuació de la oferta analitzada 

Pmax = Puntuació màxima 

O i = Oferta de preu analitzada 

OT= Oferta tipus (import de licitació)  

O min = Oferta admesa més econòmica 

 
LOT 1 
 
En aquest cas el resultat és de: 
 
Pi= 60 x (27.900-28.800)     Pi=60 
            (27.900-28.800) 
 

LICITADOR Oferta Puntuació 

FRANCISCO J. BERMELL TECHNOLOGIES, S.L. 27.900,00 € 60  

 
 
 
Sobre tots aquests antecedents, la taula final de puntuacions quedaria de la següent manera: 
 
 
 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR PUNTUACIÓ 
TOTAL OFERTA 

ECONÒMICA 

PUNTUACIÓ 
TOTAL CRITERIS 

JUD.VALOR  

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

1 FRANCISCO J. 
BERMELL 
TECHNOLOGIES, S.L. 

 
60 

 
40 

 
100 

 
1 

 
 
 

  
7. Atès que, al haver-se presentat i admès únicament una proposta econòmica, s’informa que 

no hi ha baixes presumptament anormals o temeràries de conformitat amb la clàusula 8.1.2 
del PCAP. 
 

8. En la referida sessió de la Mesa de Contractació de data 4 de juny de 2021 la Mesa de 
contractació adoptà els següents acords: 

 
 

 
PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la 

present proposta d’adjudicació, el licitador núm. 1 (FRANCISCO 
J. BERMELL TECHNOLOGIES, S.L.) ha estat el que ha obtingut 
la millor puntuació en aplicació dels criteris d’adjudicació 
previstos al PCAP per a l’adjudicació del contracte corresponent 
al manteniment i assistència tècnica de les bicicletes de ciclo 
indoor d’Atrium, amb un total de 100 punts, d’acord amb el 
desglossament detallat en la proposta. 
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SEGON.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
L’ADJUDICACIÓ del contracte de manteniment i assistència 
tècnica de les bicicletes de cicló indoor d’Atrium  (exp. núm. 
21/066) al licitador núm. 1 (FRANCISCO J. BERMELL 
TECHNOLOGIES, S.L..) per un import de VINT-I-SET MIL NOU-
CENTS EUROS (27.900,00 €), IVA exclòs. 
 

 
 
És per tot això que, 
 
 

RESOLC 

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

Contractació de data 4 de juny de 2021 en relació al procediment negociat 
sense publicitat per a l’adjudicació del servei de manteniment i assistència 
tècnica de les bicicletes de ciclo indoor d’Atrium. 
 

SEGON.- ADJUDICAR el CONTRACTE relatiu al MATENIMENT I ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA DE LES BICICLETES DE CICLO INDOOR D’ATRIUM (exp. 
21/066) al licitador número 1 (FRANCISCO J. BERMELL TECHNOLOGIES, 
S.L.) per un import de VINT-I-SET MIL NOU-CENTS EUROS (27.900,00 €), 
IVA exclòs, prèvia presentació per part de l’adjudicatari de la documentació 
indicada en la clàusula 7.5.2 del PCAP per part de l’empresa i constitució de 
la garantia definitiva establerta per import de 1.395,00 € 
 

TERCER.- PROCEDIR A LA FORMALITZACIÓ del contracte en el termini legalment 
establert. 
 

QUART.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS i publicar 
l’adjudicació d’aquesta licitació al perfil del contractant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carme Vidal Trabalón 
Gerent 
Viladecans Qualitat, S.L. 


