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RATIFICACIÓ PER L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE LA 
VALORACIÓ  SOBRE A (REFERÈNCIES TÈCNIQUES I CRITERIS 
SUBJECTIUS) I EXCLUSIÓ   

 
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 
 

 

 

  

  
 
Alicia Valle Cantalejo, en la seva condició de Consellera Delegada de la  S.P.M. 
VILADECANS QUALITAT,  SL. 
 
Antecedents 
 

• Atès que mitjançant resolució de data 26 de gener del 2023 es va acordar l’inici de 
l’expedient per a la contractació del SUBMINISTRAMENT,  INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT INTEGRAL DURANT 5 ANYS, EN REGIM D´ARRENDAMENT, 
D’APARELLS DE TREBALL CARDIOVASCULAR AMB DESTI AL COMPLEX 
ESPORTIU ATRIUM. 
 

• Atès que en data 27 de gener del 2023 es va publicar en el perfil del contractant de 
VIQUAL, l´anunci de la present licitació.  
 

• Atès que en data 13 de febrer del 2023 finalitzava el termini per la presentació 
d´ofertes.  
 

• Atès que en data 14 de febrer del 2023, un cop finalitzat el termini de presentació 
d´ofertes, la Mesa de Contractacio es va constituir i procedí a l´obertura del sobre A 
contenidor de la documentació administrativa general presentada pels interessats en 
optar a l´adjudicació del contracte de referència, de les fitxes tècniques de les 
màquines i de la documentació que es valora amb criteris subjectius.  
 
 

•  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 
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 

 
 

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

 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT 
MAQUINES CARDIO ATRIUM 

DATA Signatura digital  
NÚM.  

EXPEDIENT 
22.086 
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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. 

 

•   Atès que 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. 

 

• 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: 

 
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 

 
 

• Atès que en data 28 de febrer del 2023, el tècnic ha emès informe tècnic on analitza la 
característiques tècniques de les màquines, tal com es detalla en el Plec de Clàusules 
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Administratives Tècniques, i es valora la documentació sotmesa a judici de valor, segons 
el Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

 
 

• Atès que en data 03 de març del 2023,  la Mesa de Contractació ha emès proposta de 
valoració del sobre A de la documentació subjecte a criteris subjectius, i de les referències 
tècniques de les màquines,  i proposta d´exclusió de conformitat amb l´ informe tècnic de 
data 28 de febrer del 2023, i ha adoptat 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. 

 
 
Es per tot això que,  
 
 

RESOLC 
 

PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor 
obtinguda pels licitadors presentats i admesos al procediment obert 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.”, 

                     
 

Licitador núm. Nom licitador Puntuació 

2 JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA 

S.L. 
20 
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SEGON.- EXCLOURE al 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 no complir alguns del requeriments mínims, 
d´acord amb la documentació aportada, i superen en dimensions els màxims 
establerts en varies de elles. De manera que, tal com es determina en el PPT, es 
descarten tot el conjunt de màquines presentades.  

 
 

TERCER.-  PUBLICAR el resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre A  
en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 

 
   QUART .- CONVOCAR l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta econòmica i altres 

criteris automàtics pel dilluns dia 06 de març del 2023, a les 12:00 hores , 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. 

 
 
 
 

Viladecans, a març del 2023 
 

 
 
 
 

Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada
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