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ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SERVEI DE PROJECTES URBANS
Assumpte:

Necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació del
subministrament de maquinària de FITNESS per al CSE CAN
VIDALET d’Esplugues de Llobregat

Expedient:

2020/8656/1428 (P150-2020-002)

Destí:

Alejandro Muñoz Blasco
Coordinador de la Unitat Tècnica de Contractació

En relació amb l’assumpte de l’epígraf, els tècnics sotasignats emeten el següent
INFORME:
1.

JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE
1.1. Aquesta corporació ha promogut la construcció del nou Complex
Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet (en endavant CSE Can Vidalet). A
instàncies del servei d’Esports es vol equipar la sala de Fitness per poder
donar aquest servei als futurs usuaris d’aquestes instal·lacions.

2.

3.

OBJECTE DEL CONTRACTE
2.1.

El present contracte té per objecte el subministrament de l’equipament
esportiu cardiovascular i de musculació per la sala de FITNESS

2.2.

El contracte inclou una formació als tècnics municipals del funcionament del
material subministrar.

2.3.

No es preveu la realització del contracte en diferents parts independents. En
el present informe s’estableixen les clàusules administratives que s’han
d’incorporar al corresponent plec.

CARÀCTER DEL CONTRACTE I CODI CPV
3.1.

En l’adjudicació del contracte l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat actua
en nom propi i per compte propi.

3.2.

Els codis CPV d’aquest contracte, d’acord amb el Reglament 213/2008 de la
Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007, són:
- 37400000-2 Articles i material esportiu.
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DURACIÓ DEL CONTRACTE I INICI DE LA PRESTACIÓ
4.1.

El termini per al subministrament i muntatge es fixa en un temps màxim de
60 dies, a comptar des de l’endemà de la signatura del contracte, o en el seu
cas, des de la data que es fixi en el document contractual.
En tot cas, la data d’inici del subministrament es consignarà de manera
explícita en els documents en què es formalitzarà el contracte, d’acord amb
el que disposa l’article 35.1.g) LCSP.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

4.2.

En el cas que per motius aliens a l’empresa adjudicatària, i no es pogués fer
efectiu el subministrament, totalment o parcial, dins del termini màxim
establert en el contracte, a proposta de l’empresa adjudicatària, prèvia
autorització expressa de les persones responsables del contracte, i de
manera provisional, es podran proveir elements de característiques similars
que compleixin les mateixes funcions i prestacions, fins al lliurament
definitiu.
Aquest lliurament provisional es considerarà com a dipòsit temporal, i serà
sota responsabilitat i a compte de l’empresa adjudicatària, i en cap cas no
podrà substituir de manera definitiva al subministrament objecte de
contracte, ser objecte de recepció total ni parcial per part de l’ajuntament, ni
ser motiu per a l’inici del període de garantia.
En el cas que s’accepti el subministrament provisional, aquest no podrà
comportar cap increment de cost per a l’Ajuntament, ni pel que fa al preu
d’adjudicació, ni a cap despesa addicional relacionada amb el muntatge o
instal·lació del mateix.
L’òrgan de contractació es reserva el dret a autoritzar la pròrroga del
contracte.

5.

PREU DEL CONTRACTE
5.1. El preu del contracte està fonamentat en preus unitaris d’acord amb el que
s’especifica en el Plec de Condicions Tècniques que s’adjunta com a
document annex.
El preu màxim del present contracte s’estableix en 81.505,71 € (sense IVA),
amb un IVA de 17.116,20, que suposa un cost total per a l’Ajuntament, de
98.621,91 (IVA inclòs)

6.

ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
6.1.

Atenent a la quantia del contracte i all que disposa la Llei 9 / 2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, el procediment d’adjudicació és
obert simplificat i tramitació ordinària.
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FACTURACIÓ I ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
7.1.

Els serveis prestats en virtut del contracte se certificaran per
subministrament realitzat i instal·lat, i amb el corresponent desglossament
dels preus unitaris.

7.2. Les factures aniran amb càrrec a la partida
12-34200-62700 2020/2/INVER 11 MOBILIARI CEM CAN VIDALET.
8.

REVISIÓ DE PREUS

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

8.1. No es preveu la revisió de preus.
9.

FIANÇA I GARANTIA
9.1. No s’exigeix la constitució de garantia provisional.
9.2.

L'adjudicatari constituirà una garantia del 5% sobre el preu total de
l'adjudicació a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, la qual
cobrirà l'exacte compliment del contracte i les responsabilitats que es
poguessin deduir de la seva gestió.

9.3.

Finalitzada la durada del contracte i previ informe favorable dels serveis
tècnics municipals sobre la prestació del contracte de manera completa,
correcta i definitiva, es proposarà a l’òrgan de contractació que acordi la
devolució de la garantia definitiva.

9.4. La garantia dels treballs realitzats comporta, des que els treballs realitzats
pel contractista finalitzen i són acceptats per l’ajuntament que el contractista
ha de respondre sobre:
−

Els vicis o defectes no ocults del que hagi subministrar i executat .

−

La conservació del que ha reparat o construït.

−

Danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant el transport,
subministrament i instal·lació, a l’entorn immediat de l’edifici en la via
pública, a l’edifici o a altres elements mobles instal·lats, o en
subministrament.

10. PENALITATS PER DEMORA
10.1. Per la signatura del contracte, l’empresa adjudicatària s’obliga al compliment
del termini màxim d’execució del contracte, en els termes i condicions que
s’indiquen en els plecs.
Si en el moment de finalitzar el contracte, l’empresa adjudicatària hagués
incorregut en mora per causes imputables a aquesta en el compliment
d’alguna de les prestacions contractades, l'administració podrà optar per la
resolució del contracte o per la imposició de les següent penalitzacions:
Per incompliment del termini total o parcial, una penalitat en la proporció
màxima de 10,00€ per cada 1.000,00€ del preu del contracte i dia, IVA
exclòs.
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11. TERMINI DE GARANTIA
El termini mínim de garantia mínima serà de dos anys.
Tanmateix, com que l’augment del termini de garantia és un criteri d’adjudicació,
s’aplicarà el que hagi ofert l’empresa adjudicatària fins a un màxim de 4 anys.
12. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Compromís i acreditació de disposar durant el temps de vigència del contracte, en
cas de ser adjudicatària, d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
derivada de l’activitat empresarial desenvolupada amb una cobertura, com a
mínim de 50.000,00€.
13. ADMISSIÓ DE VARIANTS
13.1. L’empresa licitadora haurà de presentar oferta per la totalitat dels elements
descrits, i no podrà presentar variants i/o alternatives en les seves ofertes,
que impliquin modificació dels estàndards mínims de qualitat pel que fa a
característiques i prestacions definides i referides en els presents plecs.
13.2. Referències i equivalència de models.
Les referències a denominació de la marca i models que s’indiquen en el
present plec de condicions són orientatives i tenen la finalitat de fixar les
característiques i prestacions mínimes que haurà de complir el producte,
dispositiu o element objecte de subministrament.
a)

S’entén per característiques el conjunt d’atributs físics i mesurables de
manera objectiva, que constitueixen un producte, dispositiu o element,
i que li són propis i inherents, amb independència de la seva
denominació comercial de mercat.
Les característiques fan referència a paràmetres observables de
manera directa i mesurables quantitativament i qualitativa, com ara
mides, materials, components, aptitud per a emmagatzematge, i
accessibilitat.
A l’objecte del present concurs, les característiques de cada producte
que es presenti han de tenir valors equivalents als de les que presenta
el model indicat com a referència en els presents plecs.

b)

S’entén per prestacions el conjunt d’aptituds d’un producte, dispositiu o
element per a satisfer les funcions, necessitats i finalitats concretes per
què és requerit, amb uns nivells determinats de durabilitat i eficiència.
El conjunt i rang de les prestacions del producte que es presenti a
oferta ha de ser, com a mínim el corresponent al model que s’indica
com a referència en els presents plecs.

Els models que s’indiquen en els presents plecs són la referència que
concreta i determina els valors mínims dels requisits que han de complir els
productes que siguin subministrats, pel que fa a característiques i
prestacions, per poder ser acceptats per l’Ajuntament.
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En cap cas no és obligatori oferir els models ni la marca que s’indiquen en
els presents plecs. Tanmateix, quan es proposi un altre model, serà condició
indispensable justificar explícitament l’acompliment de les característiques i
prestacions equivalents. Aquesta proposta alternativa s’haurà de consignar,
indicant la marca i el model proposats en les cel·les corresponents del
document excel adjunt, així com la justificació que la proposta alternativa
presenta característiques i prestacions equivalents a les del model referit als
plecs.
13.3. A fi de poder valorar de manera objectiva que aquestes variants i/o
alternatives no impliquen modificació dels estàndards mínims de qualitat pel
que fa a característiques i prestacions definides i referides als plecs, l’òrgan
de contractació pot requerir mostra, documentació gràfica i tècnica de les
variants i/o alternatives proposades pels licitadors.
13.4. Si es proposa un element que no reuneixi les condicions establertes, o que,
tractant-se d’un model alternatiu, no es justifiqui l’acompliment
d’equivalència tindrà la condició de “no acceptat” i, en no reunir les
condicions establertes del punt 13.1 del present plec, s’exclourà la totalitat
de l’oferta.
13.5. En tots els casos s’exigirà que sigui acreditada la homologació de qualitat,
d’acord amb els distintius, etiquetatges i certificats que en el seu cas
estableixi la normativa europea vigent.
13.6. En el casos d’elements que pel seu ús s’hagin de coordinar amb altres de la
mateixa funció, o formin part com a components d’un determinat sistema,
aquests hauran de ser plenament compatibles i coherents entre si, amb
prevalença de l’element principal sobre el que té vinculada una funció o
utilitat secundària.
14. DIVISIÓ PER LOTS
14.1. Atesa la naturalesa i objecte del contracte en el que es preveu la
contractació de material específic per a la pràctica del FITNESS no s’estima
la divisió en lots.
15. SUBCONTRACTACIÓ
15.1. L’empresa adjudicatària podrà subcontractar amb terceres empreses la
realització parcial o total de la prestació, amb el compliment dels requisits i
obligacions legalment establerts, d’acord amb el que disposa l’article 215 de
la LCSP.
15.2. L’empresa adjudicatària haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de
contractació, després de l’adjudicació del contracte i com a molt tard, a l’inici
de l’execució, les possibles subcontractes, indicant de manera explícita la
part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de
contacte i representant o representants legals de cada subcontracta.
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15.3. En la mateixa comunicació s’haurà de justificar l’aptitud per a executar la
subcontracta, fent referència explícita als recursos tècnics i humans de què
disposi, i a la seva experiència.
16. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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16.1. D’acord amb l’obligació d’incloure una condició especial d’execució del
contracte de caràcter socials, ètic, mediambiental o d’altre ordre, segons
l’article 202 de la LCSP, a tal efecte, es consideren les següents:
a) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el
contracte durant tot el període contractual. L’empresa adjudicatària ha de
mantenir, durant la vigència del contacte, les condicions laborals i socials
de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte,
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui
d’aplicació. El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa
adjudicatària que declari formalment que ha complert l’obligació. Així
mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que
informin al respecte.
b) La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària no podrà tenir un
percentatge superior al 25 en quan a contracte de caràcter temporal.
c) Clàusules de caràcter ambiental:
a.

L’empresa adjudicatària garantirà que els vehicles que utilitzi en
l’execució del contracte, així com el seu manteniment, compleixin
amb les exigències i especificacions tècniques vigents de caràcter
ambiental.

b.

L’emissió de gasos contaminants i partícules s’haurà d’ajustar a la
corresponent a vehicles elèctrics i complir la normativa EURO 6 si
són de nova adquisició i, si més no, la EURO 5.

17. RESPONSABLES DEL CONTRACTE
17.1. L’Ajuntament designarà al personal tècnic competent, del servei de
Projectes Urbans com a responsables del contracte de subministrament.
17.2. Es proposa com a responsables del contracte, als següents tècnics
municipals:
−

Miquel Garriga i Garcia, arquitecte, director del servei de Projectes
Urbans.

−

Agustí Erta Solans, arquitecte tècnic del servei de Projectes Urbans.

−

Núria Quintana Berga, tècnica auxiliar del servei de Projectes Urbans.

18. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OPTAR A LA LICITACIÓ
18.1. Les empreses licitadores hauran de presentar degudament ordenada, i de
manera llegible, la documentació que es descriu en els successius apartats.
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No s’admetrà cap oferta sense que compleixi amb l’ordre estipulat en
aquest apartat.
Les propostes tècnic-econòmiques de les empreses licitadores han de
cenyir-se a les exigències formals que es preveuen en els plecs d’aquesta
licitació.
18.2. Documentació a incloure en el sobre únic:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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1. Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les
següents dades: nom i cognoms de la persona de contacte, amb adreça
postal i electrònica, número de telèfon i de fax de l’empresa licitadora.
2. Declaració responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que
consta com a ANNEX I – Declaració responsable al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i
subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article
140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, les empreses licitadores
s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta
d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida,
sens perjudici d’allò establert a la clàusula 19 del Plec de condicions
administratives.
3. Compromís signat electrònicament d’estar assabentat de tots els
requeriments formulats en els documents contractuals de la licitació,
independentment del número de lots als qual es presenti.
4. Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses
(UTE), en el seu cas. En els casos en què diversos empresaris concorrin
agrupats en una unió temporal hauran d’aportar, a més, un document,
que podrà ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es
comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel
representant de cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la persona
que designen com a representant de la UTE davant l’Administració per a
tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que a
cadascun d’ells correspongui a la UTE.
5. Proposició econòmica i de la resta de criteris de valoració automàtica,
que haurà d’ajustar-se al model de l’ANNEX II - Proposta econòmica del
Plecs de clàusules econòmiques administratives.
6. Annexos dels Plecs de prescripcions tècniques relatiu als preus unitaris.
Així mateix, el format per a presentar l’esmentat Annex del Plec de
Prescripcions Tècniques serà en format pdf signat electrònicament,
generat a partir dels documents Excel corresponents.
7. Memòria descriptiva en la qual s’inclogui, com a mínim, la següent
documentació:
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i. Descripció tècnica què expliqui les característiques tècniques dels
elements oferts, quan s’ofertin marca i models diferents als detallats i
d’acord amb els criteris base de la documentació annexa.
ii. Annex dels certificats d’homologació i certificats de seguretats CE,
homologacions, normes CEN (Comitè Europeu de Normalització) i/o
tota la documentació necessària per acreditar la seguretat i
normalització dels productes a subministrar. En el supòsit que algun
producte o element no disposi d'aquest tipus de certificacions,
s'aportaran proves específiques referides a la corresponent
normativa sectorial, aquesta condició serà imprescindible per a
l'acceptació dels subministraments.
19. SOLVÈNCIA
1. Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera podrà acreditar-se per un o més dels
mitjans assenyalats en l’article 87 de la LCSP, si bé, obligatòriament, haurà
de presentar:
Solvència mínima. Per a participar en aquesta licitació cal que l’empresa
compleixi els següents requisits:
Acreditar una xifra de negocis igual o superior a 1,5 cops del valor anual
(IVA exclòs) del contracte que és de 122.258,57 €
a. Compromís i acreditació de disposar durant el temps de vigència del
contracte, en cas de ser adjudicatària, d’una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil derivada dels seus treballs amb una cobertura, com a
mínim de 50.000,00€.
En cas de no disposar d’una pòlissa amb aquesta cobertura en el
moment de presentació de l’oferta, caldrà presentar un compromís escrit
de disposar-la durant el temps de vigència del contracte, en cas de ser
adjudicatària.
2. Solvència tècnica
Mitjans d’acreditació: 89.a) LCSP:
-

Relació de la realització del subministrament efectuats de la mateixa
naturalesa o similar que els que constitueixen I ‘objecte del contracte en
el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la qual se n'indiqui
l'import, la data i el destinatari, públic o privat. Per determinar que el
subministrament és de la mateixa o similar naturalesa que el que
constitueix l'objecte del contracte es tindrà en compte els tres primers
dígits dels codis respectius del CPV.
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Solvència mínima. Per participar en aquesta licitació:
S’haurà d’acreditar 3 subministraments mitjançant certificats emesos per
client públic o privat d’un servei de característiques similars. Es considerarà
similar si l’import del subministrament (IVA exclòs) és superior a 81.505,71€.
Aquests subministraments s’hauran d’haver executat amb clients públics o
privats, en el transcurs dels últims tres anys.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

La realització de l’activitat declarada haurà d’haver estat executada per
l’empresa licitadora.
S’haurà d’avalar amb la presentació de certificats de bona execució, en
relació als serveis més importants, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat
expedit per aquest i a falta de certificat d’aquest, mitjançant una declaració
del licitador, acompanyada de document original signat electrònicament o
còpia autèntica del document emes o còpia escanejada signada per licitador
que acrediti de manera fefaent les dades indicades en la relació
responsable.
D’acord amb el que estableix l’apartat h) de l’article 89.1 de la LCSP les
empreses de nova creació, que són les que tenen una antiguitat inferior a
cinc anys, no és necessari que acreditin la seva solvència tècnica mitjançant
la relació de contractes realitzats de naturalesa igual o similar als que
constitueixen l’objecte del contracte, sinó que podran acreditar la seva
solvència d’acord amb els requisits següents:
a) Equip tècnic: a elecció de l’empresa, un dels mitjans indicats en les
lletres b), c), d), f) o g) de l’article 89.1 de la LCSP. Per a la justificació
dels mitjans el requisit mínim serà quan no es fixi en el plec de
prescripcions tècniques com a obligació de l’empresa adjudicatària,
aportar la documentació relativa a un dels cinc mitjans indicats
anteriorment a elecció de l’empresa proposada com a adjudicatària.
b) Mitjans materials: el mitjà indicat en la lletra c) de l’article 89.1 de la
LCSP, que es considera mínim i que s’haurà d’acreditar en cas que no
s’hagués demanat i avaluat en la fase de licitació.
Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o
professional es reconeixen plens efectes jurídics a les dades que consten en
el certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina la disposició
addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, del Parlament de Catalunya,
de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de les
Administracions Publiques, en els termes establerts en la LCSP.
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3. Altres
Les empreses hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat
o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
20. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

20.1. Les modificacions que puguin tenir lloc durant la vigència del contracte, tant
les previstes com les no previstes, es tramitaran d’acord amb l’article 203 i
següents de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Es consideraran com a modificacions previstes del contracte, les que siguin
degudes a modificacions de les seves necessitats:
-

Per canvi en el número d’elements o equipaments a instal·lar degut a
noves necessitats.

-

Per canvis normatius que puguin afectar a les prestacions o
característiques dels elements i equipaments, durant la realització del
contracte.

-

Per la impossibilitat de subministrar algun dels elements i equipaments
proposats per l’adjudicatari.

21. CRITERIS DE VALORACIÓ
21.1. En compliment del LCSP, s’estableixen com criteris que han de servir de
base per a l’adjudicació del procediments els que s’indiquen a continuació.
No s’admetrà cap oferta sense que compleixi amb l’ordre estipulat en aquest
apartat.
APARTAT

CONCEPTE

PUNTUACIÓ

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
A
OFERTA ECONÒMICA
B
INCREMENT DEL TERMINI DE GARANTIA
C
MILLORES DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR
TOTAL PUNTUACIÓ

70
15
15
100

21.2. Criteris avaluables de forma automàtica: 100 punts màxim
C. Valoració de l’oferta econòmica: 70 punts
S’assignarà la major puntuació a l’oferta econòmica (la més baixa
presentada), en relació amb el pressupost de licitació. S’exclouran
aquelles ofertes que presentessin un import superior del pressupost de
licitació i/o del preu ofert respecte el preu de referència de qualsevol
element a subministrar.
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La resta d’ofertes es valoraran d’acord amb la següent fórmula:
P = 70 * Xmàx/ Xi
On:
P:
Xi:
Xmàx:

Puntuació obtinguda pel licitant.
Oferta a valorar per l’adjudicatari
Oferta més baixa presentada.

D. Per increment de termini de garantia dels treballs executats: 15 punts

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

El criteri a seguir per puntuar la proposta d’ampliació de la garantia i que
inclou el servei postvenda de manteniment preventiu és el següent:
A
2
2
2
2
2
2

B
0
0
1
1
2
2

C
2
2
3
3
4
4

D
NO
SI
NO
SI
NO
SI

Puntuació
0 punts
3 punts
6 punts
9 punts
12 punts
15 punts

On:
A:
B:
C:
D:

Anys de garantia obligatòria per contracte
Increment de garantia sobre termini obligatori en anys
Total d’anys de garantia.
Manteniment preventiu durant el període de garantia.

El manteniment preventiu per garantir el correcte funcionament de la
maquinària inclou:
· Revisió bimensual (6 revisions anuals).
· Revisió del funcionament de cada màquina.
· Neteja i greixatge necessari.
· Ajustaments de peces, engranatges i petites reparacions, si escau.
· Comprovació del bon estat del material i estètica.
· Comprovació de l’estat de pintura i etiquetatge de les màquines.
· Documentació dels treballs rutinaris realitzats en cada visita.
· Informe trimestral de l’estat i funcionament del gimnàs.
S’estableix un mínim de 6 hores mensuals de presència física en la
sala per a la realització exclusiva del manteniment preventiu.
Els dies en què es realitzarà aquest manteniment preventiu es fixarà
amb antelació d’acord amb els tècnics municipals i causant les
menors molèsties als usuaris.
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E. Millores del material a subministrar: 15 punts
Per a la valoració tècnica d'aquest punt, les propostes ofertes pel licitador
hauran d'estar signades i segellades per un responsable de l'empresa
fabricant, es lliurarà documentació gràfica, catàlegs o fitxes tècniques que
corroborin les propostes de millores presentades.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

a) Millores a les màquines de treball cardiovascular – fins a 4 punts.
Millora
Puntuació
Declinació mínima -3 % en els cintes de córrer (1)
2
Bicicletes cicle indoor amb manillar de tres posicions:
1
convencional, triatleta i ciclisme de carretera
Comandaments situats al manillar (bicicleta vertical,
1
horitzontal i el·líptica)
(1) A efectes de valorar la millora cal presenta fotografia on s’observi a la pantalla la
declinació de la màquina.

b) Millores a les màquines de musculació - fins a 8 punts.
Millora
Puntuació
Pistons de gas de regulació de seients o altres recolzaments
2
(1)
Grup de politges modular amb estacions intercanviables a la
2
maquina del Tren de Politges. (2)
Sortida superior de doble politja per a treballs divergents a la
1
màquina del Tren de Politges. (2)
Plataforma virtual de suport als usuaris amb vídeos
2
explicatius del funcionament de la màquina, d’accés ràpid
des de la pròpia màquina (codi QR). (3)
Parapet en màquines d’abductors i adductors per mantenir la
1
privacitat
A efectes de valorar cal adjuntar:
(1) fotografia del funcionament del pistó.
(2) fotografies de la modulació de politges i de la sortida superior de doble politja
(3) el codi CQ per verificar l’enllaç i funcionament de la plataforma virtual.

c) Millora en la personalització del material a subministrar - fins a 3
punts.
A fi de donar una uniformitat i una millora estètica a la sala de fitness es
personalitzaran els carenats de les màquines de la següent manera:
- Al carenat davanter es col·locarà un vinil en tota la seva superfície on
s’indiqui el nom i dibuix del muscle que es treballa (escrit en català i
castellà), així com un número a efectes de realitzar rutines de treball.
- Al carenat del darrera es col·locarà un vinil en tota la seva superfície
amb una imatge complerta a definir pels tècnics municipals.
- El disseny serà a càrrec de l’empresa adjudicatària amb coordinació
amb els tècnics municipals.
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- Cal presentar proposta gràfica de la personalització dels carenats. No
es puntuaran aquelles ofertes que no presentin proposta gràfica.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Millora
Execució de la personalització dels carenats de les
màquines amb imatges, nom del grup muscular que treballa.
NO execució de la personalització dels carenats de les
màquines.
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