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-PROPOSTA DE VALORACIÓ SOBRE A CARACTERÍSTIQUES 
TÈCNIQUES I  CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIUS. 

PROPOSTA D’EXCLUSIÓ LICITADOR Nº 1-  
 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT CORRESPONENT AL 

SUBMINISTRAMENT,  INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 
INTEGRAL DURANT 5 ANYS, EN REGIM D´ARRENDAMENT, 
D’APARELLS DE TREBALL CARDIOVASCULAR AMB DESTI 

AL COMPLEX ESPORTIU ATRIUM 
 

 
 

 

  

  
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 mitjançant resolució de data 26 de gener del 2023 es va aprovar l´expedient de 

contractació per al subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en 
règim d´arrendament, d´aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu 
ATRIUM. 
 

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 13 de febrer del 2023 finalitzava el termini per la presentació d´ofertes.  

 
4. Atès que en data 14 de febrer del 2023, un cop finalitzat el termini de presentació 

d´ofertes, la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l´obertura del sobre A 
contenidor de la documentació administrativa general i la quantificable amb criteris 
subjectius, presentada pels interessats en optar a l´adjudicació del contracte de referència. 

 
5.        Les següents empreses van presentar oferta a la present licitació: 

 
 

Licitador núm. 1:  
Data presentació: 10/02/2023 a les 13:31:02 
Núm. de Registre E/000017-2023 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

SUBMINISTRAMENT I 
MANTENIMENT MAQUINES CARDIO 

ATRIUM 

DATA Signatura digital 
NÚM.  

EXPEDIENT 
22/086 
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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 

 
 

6.       En la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar els acords 
següents:  

 
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. 
 

 
7.   En data 14 de febrer del 2023, la Mesa de Contractació es reuní per qualificar les esmenes de 

la documentació presentada en el sobre A, requerida als licitadors exclosos provisionalment 
així com la seva acceptació i/o rebuig, per optar a la licitació del contracte de 
subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d´arrendament, 
d´aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM. 

 
8. A la vista de la documentació presentada, la mesa va procedir a acceptar la documentació 

aportada per esmenar les deficiències del sobre A i, en conseqüència, a admetre als licitadors 
exclosos provisionalment següents: 
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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 

 
 
9. A continuació s’entregà la documentació al tècnic responsable per examinar la 

documentació aportada i quantificable amb criteris subjectius, i així emetre el corresponent 
informe tècnic de valoració. 
 

 
Desenvolupament de la sessió  

 
 

10. Examinades les ofertes tècniques presentades i admeses en el procediment obert 
subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim d´arrendament, 
d´aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu ATRIUM,  es procedeix a 
la valoració de la documentació inclosa en el sobre A,  d’acord amb les característiques 
tècniques que han de complir les màquines tal com es disposa en el al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i Tècniques que són els següents: 

 
A. 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. Les especificacions tècniques d’ordre numèric, com dimensions de les màquines o 
paràmetres d’informació, s’hauran d’expressar amb les mateixes unitats de mesura que les 
exposades en el llistat de requeriments tècnic mínims. No s’acceptaran dades en unitats en 
les que calgui fer conversions. 

 
Al respecte d’aquesta documentació el PPT determina que: 
 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els aparells, d’acord amb les 
necessitats d’ús i l’espai disponible de la sala per a la seva correcta distribució, són els 
següents: 
 

﹣ Totes les estructures dels aparells hauran de ser d’acer o d’un material més lleuger 
però amb igual o major resistència. 

﹣ La pintura o tractament de les superfícies haurà de ser inoxidable, de manera que 
l’aparició d’òxid en qualsevol dels elements de l’aparell en comportarà la seva substitució al 
llarg del contracte.  

﹣ La informació del botons o pantalles per a l’ús de les màquines estarà, com a mínim, en 
castellà per facilitar la seva comprensió.  

﹣ Els aparells, excepte les màquines de rem, hauran d’incorporar un sistema per banda 
telemàtica i/o sensor de mans que permeti controlar la freqüència cardíaca de l’usuari. 

﹣ Les parts mòbils de les màquines hauran d’estar recobertes o protegides de tal 
manera que no hi hagin punts perillosos per als usuaris. 

﹣ Les màquines que tinguin pedals, aquests hauran de ser autoajustables. 

﹣ Les màquines el·líptiques hauran de ser accessibles de manera frontal i senzilla, no 
acceptant-se els models d’accessibilitat lateral que en dificulten l’ús per part de la gent gran. 
S’indicarà a les característiques específiques d’aquest PPT, que la “pujada a la màquina” 
serà “per la part posterior”. 

﹣ Les bicicletes horitzontals, atès l’elevat número de persones usuàries que són gent 
gran a les nostres instal·lacions, hauran de ser de manera que no hi hagi cap element que 
obligui a fer el gest de “pujar a cavall” per sobre de la màquina per poder accedir al seient. 
Haurà de ser totalment transitable entre el cos que suporti la consola de comandaments i els 
pedals, i la part que suporti el seient. 
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﹣ L’alçada de les cintes de córrer i caminar, atès l’elevat número de persones usuàries 
que són gent gran a les nostres instal·lacions, haurà de ser el mínim possible, de manera que 
s’indicarà a les característiques específiques d’aquest PPT l’alçada màxima. 

﹣ Les rodes de desplaçament hauran de ser de material indeformable i que no marquin 
el terra. 
 
Característiques específiques de cada tipus de màquina (que caldrà especificar a la fitxa 
tècnica del aparell que es presenti a la licitació). 

 
8 Cintes de córrer del mateix model i d’ús professional 

   
Sistema de alimentació                                           connexió elèctrica 220v  
Velocitat  de carrera Mínim 16 km/h. 
Potència real mínima del motor (no pics) 4,2 CV 
Superfície de la banda Mínim de 150 cm. x 55 cm. 
Alçada màxima de pujada a la plataforma de rodament 18 cm. 
Sistema d’informació  mínim 6 paràmetres d’informació   
Programes de treball Mínim 12 
Possibilitat d’inclinació Mínim entre 0 i 15%  
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca Si 
Connexió USB per a càrrega de dispositius Si 
Dimensions llargada Màxim 205 cm. 
Dimensions amplada Màxim 95 cm. 
 
4 Màquines el·líptiques  del mateix model i d’ús professional 

 
Sistema de alimentació auto-generat, sense connexió elèctrica 
Regulació de la mida del pas No 
Sistema d’informació mínim 6 paràmetres d’informació  
Programes de treball Mínim 6 
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca Si 
Connexió USB per a càrrega de dispositius Si 
Dimensions llargada Màxim 175 cm. 
Dimensions amplada Màxim 75 cm. 
Pujada a la màquina                             Per la part posterior, de manera frontal 
  
2 Bicicletes horitzontals o híbrides del mateix model i d’ús professional 

 
Sistema de alimentació auto-generat, sense connexió elèctrica 
Sistema d’informació mínim 6 paràmetres d’informació 
Programes de treball Mínim 6 
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca Si 
Connexió USB per a càrrega de dispositius Si 
Dimensions llargada Màxim 160 cm. 
Dimensions amplada Màxim 70 cm. 
  
3 Bicicletes verticals del mateix model i d’ús professional 

 
Sistema de alimentació auto-generat, sense connexió elèctrica 
Sistema d’informació mínim 6 paràmetres d’informació 
Programes de treball Mínim 6 
Possibilitat de control de la freqüència cardíaca Si 
Connexió USB per a càrrega de dispositius Si 
Dimensions llargada Màxim 130 cm. 
Dimensions amplada Màxim 65 cm. 
 
2 Màquines de rem del mateix model i d’ús professional 

 
Sistema de alimentació auto-generat, sense connexió elèctrica 
Sistema de resistència Magnètic 
Sistema d’informació mínim 6 paràmetres d’informació 
Programes de treball Mínim 3 
Dimensions llargada Màxim 225 cm. 
Dimensions amplada Màxim 55 cm. 
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Es descartaran automàticament totes les propostes en la qual alguna de les màquines 
no tinguin com a mínim les especificacions aquí descrites. Si existeix una proposta a la 
qual no apareix el mínim d’informació requerida o manca alguna dada, es descartarà 
automàticament tot el conjunt de màquines. 
 
 
Per qüestions de distribució dels aparells en l’espai disponible, caldrà respectar el màxims 
establerts de llargada i amplada, de manera que es descartarà automàticament tot el 
conjunt de màquines en el qual alguna d’elles no respecti les dimensions màximes 
establertes. 
 

 
 

 
Resultat de la comprovació d’aquests aspectes: 
 
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.  
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En aquest sentit les màquines proposades pel Licitador 1 EXERCYCLE S.L. no compleixen 
alguns dels requeriments mínims, d’acord amb la documentació aportada, i superen en 
dimensions el màxims establerts en varies de elles. De manera que, tal com es determina 
en el PPT, es descarten tot el conjunt de màquines presentades.  

 
 

Licitador núm. 2:  
Data presentació: 10/02/2023 a les 15:02:19  
Núm. de Registre: E/000018-2023  
Identificador (CIF): B-83859355  
EMPRESA: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L  
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En aquest sentit les màquines proposades pel Licitador 2 JOHNSON HEALTH 
TECHNOLOGIES IBERICA S.L  compleixen tots els requeriments mínims, d’acord amb la 
documentació aportada, de manera de quedarien admesos per a la valoració d’altres 
aspectes del concurs. 
 
 

A. 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.  
 
 
En aquest cas el Licitador 1 EXERCYCLE S.L. aporta els certificats ISO exigits corresponents a 
les màquines el·líptiques, bicicletes horitzontals i verticals, i rem. Caldria requerir les 
certificacions de les cintes de córrer. Pels certificats d‘utilització de materials no perillosos, 
aporta els certificats de les bicicletes horitzontals en particular i dels components de les 
consoles en general. Caldria aclarir si els elements son els mateixos per a totes les màquines. 
Tanmateix, manifesten que la certificació dels materials, tant per les cintes de córrer com per 
els aparells de rem, es troben en tramitació.  
 
En aquest cas el Licitador 2 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L aporta un 
certificat de declaració responsable conforme compleixen i tenen totes les certificacions 
requerides, però no n’aporten còpia. Se’ls hauria de requerir còpia de les esmentades 
certificacions que diuen que tenen. 
 
 

B. Millores relatives a les característiques tècniques. 
 

Descripció acurada i precisa de les millores tècniques superiors als mínims 
requerits i que suposin una valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació. 
Caldrà explicar aquestes millores en funció de la facilitat en el procés, el 
número d’evolucions que pot suportar cada màquina,  el resultat estètic final 
de la modificació, la utilitat d’aquestes millores i la qualitat dels materials. 
Aquest punt no s´acreditarà amb la fitxa tècnica del producte.   

 
 

 

Oferta 1   

Nom empresa: EXERCYCLE, S.L. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor                                            20,00 punts 
 

 
Totes les màquines proposades presenten la possibilitat de millora amb criteris òptims de 

facilitat per poder-los dur a terme, un número adequat i suficient d’evolucions, resultats estètics 

que no desvirtuen l’aspecte de la màquina, bones propostes d’utilitat de la millora, i bona qualitat 

de les millores proposades. L’aparell de rem no està inclòs en aquestes millores atès que es 

tracta d’un aparell d’unes característiques diferents a la resta. La valoració és la següent: 
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Oferta 2   

Nom empresa: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables a judici de valor............................................20,00 punts 
 

 
Totes les màquines proposades presenten la possibilitat de millora amb criteris òptims de 

facilitat per poder-los dur a terme, un número adequat i suficient d’evolucions, resultats estètics 

que no desvirtuen l’aspecte de la màquina, bones propostes d’utilitat de la millora, i bona qualitat 

de les millores proposades. L’aparell de rem no està inclòs en aquestes millores atès que es 

tracta d’un aparell d’unes característiques diferents a la resta. La valoració és la següent: 
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Vista la documentació presentada al sobre A pels licitadors admesos al procediment obert 
per a l’adjudicació del contracte de “subministrament, instal·lació i manteniment integral 
durant 5 anys, en règim d´arrendament, d´aparells de treball cardiovascular amb destí al 
complex esportiu ATRIUM; i a la vista de l’informe tècnic, l´empresa licitadora EXERCYCLE 
S.L., queda exclosa del procés de licitació, no compleixen alguns dels requeriments 
mínims, d’acord amb la documentació aportada, i superen en dimensions el màxims 
establerts en varies de elles. De manera que, tal com es determina en el PPT, es 
descarten tot el conjunt de màquines presentades.  
 

 
Atès que l ’empresa licitadora núm. 2 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA S.L 
amb una puntuació de 20 punts; i en base a tot l’anteriorment exposat la Mesa de contractació 
pren els següents,  
 

ACORDS 
 
 

PRIMER.- APROVAR  l'anàlisi tècnic de les màquines i la puntuació dels criteris avaluables 
mitjançant judici de valor obtinguda per al licitador núm.2  JOHNSON HEALTH 
TECHNOLOGIES IBERICA S.L amb una puntuació de 20 punts. 

 
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE PUNTUACIÓ 

DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR obtinguda 
pels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de 
subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim 
d´arrendament, d´aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu 
ATRIUM. 

 
TERCER.-  PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’EXCLUSIÓ del licitador núm. 1 

EXERCYCLE S.L. del procediment obert per a l’adjudicació del contracte de 
“subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim 
d´arrendament, d´aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu 
ATRIUM.”, per no complir alguns dels requeriments mínims, d’acord amb la 
documentació aportada, i per superar en dimensions el màxims establerts en 
varies de elles.  

 
QUART.- ELEVAR A L´ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L´EXCLUSIÓ del licitador núm.1 

EXECYCLE S.L del procediment obert per a l’adjudicació del contracte de 
“subministrament, instal·lació i manteniment integral durant 5 anys, en règim 
d´arrendament, d´aparells de treball cardiovascular amb destí al complex esportiu 
ATRIUM.”, per als motius exposat. 

 
 
CINQUÈ.- PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre B relatiu a la proposta 

econòmica i altres criteris automàtics, i previ a aquell acte, publicar el resum de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre A en relació als criteris 
avaluables mitjançant 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 resultarà el 
licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de 
puntuació determinats en el plec. 

 
 
 
Un cop finalitzat l'acte, el president dona per acabat i signa aquesta acta juntament amb els 
vocals i la secretària.  
 
 



 

PROPOSTA VALORACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A SUBJECTE A CRITERIS SUBJECTIUS “ SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 
INTEGRAL DURANT 5 ANYS, EN RÈGIM D´ARRENDAMENT, D´APARELLS DE TREBALL CARDIOVASCULAR AMB DESTÍ AL COMPLEX ESPORTIU 

ATRIUM” ( EXP.22.086) 
  Pàg.  14 de 14 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Sr. José Antonio Molina 
Flores 
President 

 
 
 
 
Sr. Xavier Vallverdú Fisas 
Vocal  

 
 
 
 
Sr.  Albert Diaz Menéndez 
 Vocal 

 
 
 
Sra. Montserrat Molina 
Domínguez  
Secretària 


