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1. Objecte
Rènting de 8 màquines o estructures per entrenament de la força inclòs el seu manteniment


1 PEC DECK BUTERFLY –PERCTORAL PEC DECK-



1 CHES PRESS –PRESS DE PIT HORITZONTAL-



1 SHOULDER PRESS -PRESS VERTICAL



1 LOW ROW –MÀQUINA de REM –



1 DUAL LEG CURL EXT –MÀQUINA DOBLE FUNCIÓ pel moviments de Flexió i Extenció de
cames en posició assegut



1 DUAL ABD-ADD -MÀQUINA DOBLE FUNCIÓ d’ABDUCCIÓ i ADDUCCIÓ de cames-



1 LEG PRESS –PREMSA HORITZONTAL-



1 PONT DE POLITGES amb quatre estacions d’entrenament per cada columna. En total hem
de poder comptar amb un mínim de:
o

1 Estació de Rem/Rem doble politja per fer un treball diferenciat per cada braç

o

2 Estacions de Politges ajustable per CROSSOVER

o

2 Estacions de Tríceps

o

2 Estacions de Jalon / Jalon amb doble politja per fer un treball diferenciat per cada
braç

o

1 Pont amb complements per dominades i accessoris d’entrenament en suspensió

o

Accessoris per les diferents unitats de treball: 2 barres de jalon, 1 barra curta, 1
turmellera, 1 anella, 1 cinturó, maneta curta, agafador de tríceps, etc.)

Rènting d’un mínim d’11 màquines d’entrenament cardiovascular, inclòs el seu manteniment.


Mínim de 6 unitats de bicicletes verticals amb pantalla de gestió de programes i mesura de
paràmetres d’entrenament.



2 bicicletes de recolzament lumbar amb pantalla de gestió de programes i mesura de
paràmetres d’entrenament.



2 cintes de córrer amb pantalla de gestió de programes i mesura de paràmetres d’entrenament.



1 màquina de pedaleig de braços amb pantalla de gestió de programes i mesura de paràmetres
d’entrenament.

Totes les unitats cardiovasculars hauran d’incloure:
1
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-

Consola auto-alimentada de control de dades.

-

Transmissor de pols cardíac compatibles amb les mètriques i consola.

2. Característiques tècniques
Cal incloure el model, tipus i/o referència específica de l’oferta, una imatge en format “.jpeg”, “.pdf”, “.doc”
o referència de catàleg en pàgina web.
3. Manteniment de les màquines cardiovasculars i d’enfortiment
El rènting inclou el manteniment preventiu i correctiu, i també la reposició de peces de recanvi durant tot el
temps de durada del contracte (2020-2025).
És obligatori que el servei de manteniment sigui propi de l’empresa, no subcontractat.
Es valorarà que la resposta davant de les eventuals averies es faci en un temps màxim de 24h.
Es valorarà que en cas que l’averia faci que la màquina estigui fora de servei per un temps superior als 7
dies, es reemplaci per una altra màquina fins que aquesta estigui reparada.
Es valorarà qualsevol proposta de manteniment que es faci extensiva a la resta de màquines que hi ha a
la Sala de Fitnes, més enllà de les màquines adquirides en l’actual concurs (veure plec administratiu).
Aquesta proposta ha d’incloure reparació mecànica, reposició de peces de recanvi i d’entapissats amb un
demora màxima de 7 dies
El servei ha de garantir una resposta a les incidències de manteniment en un màxim de 24h i amb una
resolució en la primera visita del 90% de les reparacions.
En cas que s’incompleixi l’obligació de manteniment de les màquines la UAB podrà suspendre els
pagaments mensuals fins al compliment de l’obligació d’acord amb les condicions contractuals,
independentment de l’inici de l’expedient administratiu per incompliment contractual que, si s’escau, es
pugui iniciar.

4. Altres especificacions
a) Es valorarà aquelles especificacions que donen valor afegit a l’oferta:
1. Activitats de formació en temàtiques d’entrenament, dinamització de l’espai de sala de Fitnes i/o
d’atenció a l’usuari.
2. Proposta de millora que superi en nombre la quantitat de bicicletes verticals mínima especificada.
b) L’empresa adjudicatària s’ha de fer càrrec de la retirada de les màquines obsoletes sense cost afegit
per a la UAB. Un cop retirades, l’empresa haurà de gestionar el reciclatge de les màquines i haurà
d’aportar el certificat acreditatiu corresponent, que li serà requerit pel SAF. Cal tenir en compte que es
tracta de béns inventariats de la UAB que només poden ser destinats al seu reciclatge.
El detall d’aquestes màquines a descatalogar i reciclar és el següent:
Relació de MÀQUINES QUE ES RETIREN (19 unitats)
id. marca
1 PREMSA HORITZONTAL DE CAMES

1 Technogym

2 PULLOVER

25 Technogym

3 DELTOIDES

26 Technogym

2
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4 CHEST PRESS VERTICAL assegut

28 Ortus

5 PECK DECK

29 Ortus

6 SHOULDER PRESS

32 Ortus

7 SEATED ROW rem assegut

31 Ortus

8 LEG EXTENSIONS

36 Technogym

9 SQUAT

35 Life Fitness

10 STANDING LEG CURL

41 Technogym

11 STANDING GLUTEUS

42 Technogym

12 ABD-ADD dempeus -pèndul-

43 Ortus

13 Bicicleta vertical

3 Life Fitness

14 Bicicleta vertical

14 Life Fitness

15 Bicicleta vertical

15 Life Fitness

16 Bicicleta vertical

16 Life Fitness

17 Bicicleta vertical

10 Life Fitness

18 Bicicleta horitzontal recolz. lumbar

7 Life Fitness

19 Bicicleta horitzontal recolz. lumbar

8 Life Fitness
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