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-OBERTURA I QUALIFICACIÓ D´ESMENES 

DOCUMENTACIÓ SOBRE A –  
 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT INTEGRAL DURANT 5 ANYS, EN 
REGIM D´ARREDAMENT FINANCER, D’APARELLS 
DE TREBALL CARDIOVASCULAR AMB DESTI AL 
COMPLEX ESPORTIU ATRIUM  
 

 
 

 
 

  
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

SUBMINISTRAMENT I 

MANTENIMENT MAQUINES 

CARDIO ATRIUM 

DATA Signatura digital  
NÚM. 

EXPEDIENT 
22.086 

  
 
Hi assisteixen:  
 
 

President: Sr. José Antonio Molina Flores, Gerent de VIQUAL o persona 
en qui delegui. 

 
Vocal:                  Xavier Vallverdú Fisas, Director esportiu, de VIQUAL S.L, o 

persona en qui delegui. 
 
Vocal: Sr. Albert Díaz Menéndez, Director Financer de Viladecans 

Grup d’Empreses Municipals, S.L., o persona en qui delegui. 
 
Secretari: Montserrat Molina Domínguez, advocada serveis jurídics de 

Viladecans Grup d’Empreses Municipals S.L., o persona en  
qui delegui. 

Antecedents 
 
 
 

1. Atès que en data 26 de gener del 2023 es va aprovar per al Gerent de VIQUAL  la 
constitució i composició de la Mesa de Contractació, d’acord amb allò determinat a 
l’acord d’inici d’expedient. 
 

2. Atès que en data 27 de gener del 2023 es va publicar, en el perfil de VIQUAL integrat a 
la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de 
licitació del procediment d’adjudicació del contracte del subministrament, instal·lació i 
manteniment integral durant cinc (5)anys, en règim d´arrendament financer, d´aparells 
de treball cardiovascular amb destí al Complex Esportiu Atrium. 
 

3. Atès que en data  16 de febrer del 2023, es va procedir a l'obertura i qualificació del 
sobre A contenidor de la documentació administrativa general, per optar a l’adjudicació 
del contracte del subministrament, instal·lació i manteniment integral durant cinc 
(5)anys, en règim d´arrendament financer, d´aparells de treball cardiovascular amb 
destí al Complex Esportiu Atrium. 
 

4. Atès que les ofertes presentades són:  
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Licitador núm. 1:  
Data presentació: 10/02/2023 a les 13:31:02 
Núm. de Registre E/000017-2023 
Identificador (CIF): B-01029032 
EMPRESA: EXERCYCLE S.L 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 10/02/2023 a les 15:02:19 
Núm. de Registre: E/000018-2023 
Identificador (CIF): B-83859355 
EMPRESARIA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L 

 
 

5. Atès que els membres de la mesa manifesten expressament que no incorren en cap 
conflicte d’interès. 

 
6. Atès que 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 fa la 
qualificació dels documents aportats, inclosos dins el sobre A per les empreses següents:  

 
Licitador núm. 1:  
Data presentació: 10/02/2023 a les 13:31:02 
Núm. de Registre E/000017-2023 
Identificador (CIF): B-01029032 
EMPRESA: EXERCYCLE S.L 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d´una adreça de correu electrònic ( 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, degudament emplenat. 

 
2.- DEUC ( Annex 2-A) 
 
     El licitador presenta degudament emplenat el DEUC, signat digitalment, tal i com 

estableix el PCAP. El licitador manifesta que no té intenció de subcontractar.  
 

3.- Declaració Responsable Inicial ( Annex 2-B) 
  
 El licitador presenta degudament emplenat i signat la declaració responsable inicial. 

S´ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP, considerant-se SUFICIENT I 
CORRECTE.  

 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

 
El licitador informa que l´empresa té entre 50 i 250 treballadors. 
 
Adjunta document que acredita el coneixement per part de representació de personal del 
compliment de quota de reserva del 2% per a persones treballadores amb discapacitat.  
No adjunta pla d´igualtat d´oportunitats entre dones i homes. 
 

          No aporta pla d´igualtat. Es requerirà al licitador per esmenar aquest defecte.  
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1. Fitxa tècnica del material proposat on es reflecteixin, com a  mínim,  les 
característiques tècniques dins dels marges que s’han fet a la descripció del 
producte requerit.  

 
El licitador presenta la documentació tècnica referent a les característiques mínimes 
de les màquines, que es puntejaran pel tècnic.  
 

 
2. Certificat que demostri que compleixen les normes de seguretat: 

 
Normatives que hauran de complir obligatòriament les màquines: UNE-EN 957-
6:2011+A1:2014, UNE-EN ISO 20957-5:2017, UNE-EN ISO 20957-9:2017, UNE-EN 
ISO 20957-10:2018 i 2002/95/CE RoHS que especifiquen els requisits de seguretat 
dels equips fixes d’entrenament com bicicletes, cintes de córrer, etc i la limitació 
d’utilització de materials perillosos com el plom, mercuri,etc.  

 
           El licitador presenta una sèrie de certificats, que es puntejaran pel tècnic.  
 

3.  Millores relatives a les característiques tècniques 
 

            El licitador presenta un annex de millores, que es puntejaran pel tècnic.  
 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 10/02/2023 a les 15:02:19 
Núm. de Registre: E/000018-2023 
Identificador (CIF): B-83859355 
EMPRESARIA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L 

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d´una adreça de correu electrònic ( 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, degudament emplenat. 

 
2.- DEUC ( Annex 2-A) 
 
     El licitador presenta degudament emplenat el DEUC, signat digitalment, tal i com 

estableix el PCAP. El licitador manifesta la seva voluntat de no subcontractar.  
  

3.- Declaració Responsable Inicial ( Annex 2-B) 
 
 El licitador presenta degudament emplenat i signat la declaració responsable inicial. 

S´ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP, considerant-se SUFICIENT I 
CORRECTE. 

 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte INSUFICIENT I INCORRECTE.  
 
Es requerirà que el licitador esmeni aquesta deficiència.  

 
5.- Fitxa tècnica del material proposat on es reflecteixin, com a  mínim,  les      
característiques tècniques dins dels marges que s’han fet a la descripció del   
producte requerit. 
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 El licitador presenta la documentació tècnica referent a les característiques 
mínimes de les màquines, que es puntejaran pel tècnic.  

 
6.- Certificat que demostri que compleixen les normes de seguretat: 
 
     El licitador aporta una declaració conforme compleixen amb les normes de seguretat 

detallades en e PCAP.   
 
7.- Millores relatives a les característiques tècniques 
 
 El licitador aporta una declaració de millores, que es puntejaran pel tècnic.  

 
 

7. Atès que es detecta la necessitat d´esmenar una sèrie de documentació, la Mesa acorda:  
 
 

1.   La Mesa acorda requerir al licitador núm. 1  EXERCYCLE S.L per tal que 
esmeni la deficiència detectada al sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies 
hàbils a aquests efectes amb l´advertiment que, en cas no esmeni el defecte 
observat, no serà admesa i es proposarà la seva exclusió del present procediment 
de licitació.   
 

 Els licitador no aporta pla d´igualtat.  
  
 Així, que es requereix perquè aporti una declaració responsable, d´acord tenen 
pla d´igualtat.   
 

2.  La Mesa acorda requerir al licitador núm. 2  JOHNSON HEALTH 
TECHNOLOGIES IBERICA S.L per tal que esmeni la deficiència detectada al 
sobre A atorgant-los un termini de tres (3) dies hàbils a aquests efectes amb 
l´advertiment que, en cas no esmeni el defecte observat, no serà admesa i es 
proposarà la seva exclusió del present procediment de licitació.   
 
Els licitador no aporta pla d´igualtat, ni certificat conforme la plantilla de l´empresa 
està    integrada per un nombre de treballadors discapacitats superior al 2% o de 
l´adopció d´alguna de les mesures alternatives previstes en l´art. 2 del Reial Decret 
364/2005, 8 d´abril.  
 
 
Així, que es requereix perquè aporti una declaració responsable, d´acord tenen 
pla d´igualtat, i que la plantilla de l´empresa està integrada per un nombre de 
treballadors discapacitats superior al 2% o de l´adopció d´alguna de les 
mesures alternatives previstes en l´art. 2 del Reial Decret 364/2005, 8 d´abril.  
 
Tal com es determina al PCAP les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a 
terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina del Sobre Digital, 
mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o adreces indicades, 
amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a l’eina de la Plataforma de Contractació de la Generalitat 
de Catalunya. 
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Desenvolupament de la sessió  
 

L’objecte de la sessió és la qualificació de les esmenes rebudes a la documentació 
presentada en el sobre A així com la seva acceptació i/o rebuig, per optar a l’adjudicació 
del contracte SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT INTEGRAL 
DURANT 5 ANYS, EN REGIM D´ARREDAMENT FINANCER, D’APARELLS DE 
TREBALL CARDIOVASCULAR AMB DESTI AL COMPLEX ESPORTIU ATRIUM dels 
per part de les empreses següents:  

 
Licitador núm. 1:  
Data presentació: 10/02/2023 a les 13:31:02 
Núm. de Registre E/000017-2023 
Identificador (CIF): B-01029032 
EMPRESA: EXERCYCLE S.L 

 
 
L´empresa aporta declaració responsable signada i adjunta pla d´igualtat.  
 
La documentació  es considera CORRECTA I SUFICIENT.  
 
 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 10/02/2023 a les 15:02:19 
Núm. de Registre: E/000018-2023 
Identificador (CIF): B-83859355 
EMPRESARIA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L 

 
 

L´ empresa adjunta declaració responsable conforme disposen pla d´igualtat, el qual 
adjunten, i que la seva plantilla està integrada per un nombre de treballadors discapacitats 
superior al 2%, o de l´adopció d´alguna de les mesures alternatives previstes en l´art. 2 del 
Reial Decret 364/2005, 8 d´abril.  

 
La documentació es considera CORRECTA I SUFICIENT.  
 

 

 
Un cop finalitzat l'acte, la presidenta el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament  amb els 
vocals i el secretari.  

 

 

 

 
 
 
 
Sr. José Antonio Molina 
Flores 
President 

 
 
 
 
Sr. Xavier Vallverdú Fisas 
Vocal  

 
 
 
 
Sr.  Albert Diaz Menéndez 
 Vocal 

 
 
 
Sra. Montserrat Molina 
Domínguez  
Secretària 
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