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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ -  
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS 
APARELLS CARDIOVASCULARS DE PODIUM I BICICLETES D’ATRIUM 

 
 

  

 
 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en la seva qualitat de Consellera Delegada 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 10 de març 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 dels aparells cardiovasculars de Podium i bicicletes d’Atrium a Viladecans.   

 

2. Atès que en data 11 de març de 2021, es va procedir a convidar a les empreses proposades 
següents: 

 
LICITADOR NÚM. 1 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. 
 
LICITADOR NÚM. 2 TECHNOGYM TRADING, S.A. 
 
LICITADOR NÚM. 3 RAVON INVEST, S.L. 
 
 

3. Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa de Contractació es va 
constituir en data 23 de març de 2021 i procedí a l’obertura del sobre contenidor de la 
documentació administrativa i proposta inicial per part dels licitadors per optar a l’adjudicació 
del contracte de referència.  
 

4. En la referida sessió d’obertura del sobre únic la Mesa de Contractació va acordar declarar 
admeses a la licitació als licitadors número 1 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES 
IBERICA, S.A., qui presentà oferta per a participar en la licitació del lot número 1 relatiu al 
manteniment de màquines de cardio de Podium, i al licitador número 3, RAVON INVEST, 
S.L., qui presentà oferta per a participar en la licitació del lot número 3 relatiu al manteniment 
de màquines d’Indoor Walking de Podium, al haver presentat tota la documentació al sobre 
A de conformitat amb el previst al plec de clàusules administratives particulars (PCAP) de la 
licitació. Així mateix, advertides deficiències respecte de la documentació aportada per el 
licitador número 2, TECHNOGYM TRADING, S.A., la Mesa de contractació atorgà un termini 
de tres (3) dies hàbils per tal de que aquests procedissin a subsanar l’esmentat defecte.  

 
5. En data 25 de març de 2021, es procedí a requerir al licitador número 2 TECHNOGYM 

TRADING, S.A. per tal de que en el termini improrrogable de tres dies hàbils procedís a 
esmenar la documentació aportada en el sobre A d’acord amb allò prescrit per la Mesa de 
contractació. 

 
6. En data 31 de març de 2021, esgotat el termini per a la presentació de la documentació 

esmenada per part del licitador número 2, Technogym Trading, S.A. sense que aquest 
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hagués presentat cap documentació addicional ni hagués esmenat la documentació 
originalment presentada la Mesa de Contractació acordà: 

 
PRIMER.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ l’exclusió del licitador 

número 2, TECHNOGYM TRADING, S.A. del procediment negociat sense 
publicitat per a la contractació dels SERVEIS DE MANTENIMENT I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LES MÀQUINES DE CARDIO DE PODIUM 
I BICICLETES D’ATRIUM en no haver aportat la documentació 
administrativa requerida per tal de poder prendre part en el present procés 
de licitació i DECLARAR DESERT el lot número 2 corresponent al servei 
de manteniment i assistència tècnica de les bicicletes de ciclisme indoor 
d’Atrium. 

 

 
 

7. Atès que en data 12 d’abril de 2021, l’òrgan de contractació de Viladecans Qualitat, vist 
l’informe jurídic de proposta d’exclusió del licitador número 2 i declaració com a desert del 
referit lot número dos corresponent al servei de manteniment i assistència tècnica de les 
bicicletes de ciclisme indoor d’Atrium resolgué: 

 
 

1. EXCLOURE al licitador núm. 2 (TECHNOGYM TRADING, S.A.) del procediment negociat 
sense publicitat per a l’adjudicació del CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LES MÀQUINES DE CARDIO DE PODIUM I BICICLETES 
D’ATRIUM, en no haver aportat la documentació administrativa requerida per tal de poder 
prendre part en el present procés de licitació i DECLARAR DESERT el lot número 2 
corresponent al servei de manteniment i assistència tècnica de les bicicletes de ciclisme 
indoor d’Atrium. 

 
2. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.  

 

 
 
8. Atès que en data 13 d’abril de 2021 es va notificar la resolució emesa per l’òrgan de 

contractació a la societat Technogym Trading, S.A. 
 

9. Atès que en data 21 d’abril 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. 

 
10. 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: 
 

• Pel que fa referència al lot número 1 relatiu al manteniment de màquines de 
cardio de Podium, el licitador JOHNSON HEALTH TECH IBERICA, S.L.: 

 
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 28.000,00 € (corresponent a les 2 
anualitats del contracte). 

 

• El candidat oferta 1 visita addicional de 4 hores a realitzar durant l’aturada 
tècnica de l’equipament esportiu de Podium. 

 

• El candidat oferta la realització d’una (1) jornada de formació específica per 
als tècnics de Viqual que coincidirà amb la intervenció prevista per a la 
setmana d’aturada tècnica de l’equipament esportiu Podium. 

 

• El candidat proporcionarà com a material promocional 26 botellers. 
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• Pel que fa referència al lot número 3  relatiu al manteniment de màquines 
d’Indoor Walking de Podium, el licitador RAVON INVEST, S.L.: 
 

• El preu total del contracte ofert serà de 3.000,00 € (corresponent a una (1) 
anualitat de contracte). 

 

• El candidat oferta 1 visita addicional de 4 hores a realitzar durant l’aturada 
tècnica de l’equipament esportiu de Podium. 

 

• El candidat oferta la realització d’una (1) jornada de formació específica per als 
tècnics de Viqual que coincidirà amb la intervenció prevista per a la setmana 
d’aturada tècnica de l’equipament esportiu Podium. 

 

• El candidat proporcionarà com a material promocional 10 samarretes als 
monitors assistents a la jornada de formació.. 

 
 
 

11. Atès que en data 7 de maig de 2021 el tècnic responsable del contracte ha emès un informe 
tècnic de valoració de les ofertes presentades i proposta d’adjudicació dels lots número 1 i 
3.  

 
12. Constituïda la Mesa de Contractació en data 7 de maig 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 
que presumir-se anormalment baixa, seguir el procediment previst a la clàusula 8.4 del 
PCAP.  

 
13. En primer lloc, vist l’informe tècnic emès en data 7 de maig de 2021 d’acord amb el qual es 

desprèn que:  
 

 LOT 1 
 

LICITADOR a. b. c. TOTAL 

JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, 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:  

 
LOT 1: màquines de cardio Podium  
 
EMPRESA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.  
Oferta inicial: 28.000,00 € 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 
Oferta final després del procediment de negociació: 28.000,00 € 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: 
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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 (28.000-28.800)     Pi=60 
 (28.000-28.800) 
 

LICITADOR Oferta Puntuació 

JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. 28.000,00 € 60  

 
 
 
Sobre tots aquests antecedents, la taula final de puntuacions quedaria de la següent manera: 
 
 
LOT 1: màquines de cardio de PODIUM 
 

LICITADOR 
NÚM. 

LICITADOR PUNTUACIÓ 
TOTAL OFERTA 

ECONÒMICA 

PUNTUACIÓ 
TOTAL CRITERIS 

JUD.VALOR  

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

POSICIÓ PER 
PUNTUACIÓ 

1 JOHNSON HEALTH 
TECHNOLOGIES 
IBERICA, S.L.. 

 
60 

 
40 

 
100 

 
1 

 
 
 

 
  

14. Atès que, al haver-se presentat i admès únicament una proposta econòmica per al lot número 
1, s’informa que no hi ha baixes presumptament anormals o temeràries de conformitat amb la 
clàusula 8.1.2 del PCAP. 
 

15. Atès que la Mesa de Contractació en la referida sessió adoptà, entre d’altres, els següents 
acords: 

 
ACORDS 

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

proposta d’adjudicació, el licitador núm. 1 (JOHNSON HEALTH 
TECHNOLOGIES IBERICA, 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 lot número 1 corresponent al manteniment i assistència 
tècnica de les màquines de cardio de Podium, amb un total de 100 punts, 
d’acord amb el desglossament detallat en la proposta. 
 

SEGON.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del lot 
número 1 (manteniment i assistència tècnica de les màquines de cardio de 
Podium) del contracte de serveis consistents en el manteniment i assistència 
tècnica dels aparells cardiovasculars de Podium i bicicletes d’Atrium  (exp. 
núm. 21/030) al licitador núm. 1 (JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES 
IBERICA, S.L.) per un import de VINT-I-VUIT MIL EUROS (28.000,00 €), 
IVA exclòs, prèvia presentació de la documentació indicada a la clàusula 
7.5.2 del PCAP per part de l’empresa i constitució de la garantia definitiva 
establerta per import de 1.400,00 €. 
[...] 
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16. Atès que en data 7 de maig de 2021 es va notificar el requeriment a l’empresa 
JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L., a fi de que, dins el termini de 
deu dies hàbils (data fi termini 21 de maig de 2021) aportés la garantia definitiva i 
demés documentació senyalada al PCAP. 
 

17. Atès que el licitador número 1, JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. 
ha presentat dins del termini atorgat tota la documentació requerida i ha constituït la 
corresponent fiança. 

 
18. Atès que en data 26 de maig de 2021, la Secretària de la Mesa de Contractació ha 

informat favorablement a procedir a l’adjudicació del contracte del lot número 1 
corresponent al manteniment i assistència tècnica dels aparells cardiovasculars de 
Podium, contingut a l’expedient de contractació 21/030. 

 
 
És per tot això que, 
 
 

RESOLC 

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

Contractació de data 7 de maig de 2021 en relació al lot número 1 del 
procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del servei de 
manteniment i assistència tècnica dels aparells cardiovasculars de Podium i 
bicicletes d’Atrium de Viladecans. 
 

SEGON.- ADJUDICAR el CONTRACTE DEL LOT NÚMERO 1 relatiu al 
MATENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS APARELLS 
CARDIOVASCULARS DE PODIUM (exp. 21/030) al licitador número 1 
(JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.) per un import de 
VINT-I-VUIT MIL EUROS (28.000,00 €), IVA exclòs. 
 

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. 

 
 
 


