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ACTA DE PROPOSTA ADJUDICACIÓ

Suspesa la sessió de la mesa de contractació del dia 11 de febrer de 2021 a les
12:05, es reprèn la sessió, mitjançant videoconferència en acte privat essent les
09:30 hores, del dia 11 de març de 2021, que ha de procedir a la proposta
d’adjudicació a la vista de les proposicions presentades per a participar en el
procediment obert simplificat, del subministrament de l’equipament esportiu
cardiovascular i de musculació per la sala de FITNESS del nou Complex
Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet, presidida pel regidor Sr. Eduard Sanz
Garcia, President de l’àmbit de Territori i Sostenibilitat, que actua com a President
de la Mesa, i pels vocals, Sr. Oliver José Peña Estévez, regidor d’Organització i
Recursos Humans, la Sra. Veronica Barquero Miró, Tresorera de l’Ajuntament, per
delegació de l’Interventor de l’Ajuntament; el Sr. Agustí Erta, tècnic de projectes, el
Sr. Pedro Carmona Pérez, Secretari de la Corporació i el Coordinador de la Unitat
Tècnica de Contractació Sr. Alejandro Muñoz Blasco, que actua com a secretari de
l’esmentada Mesa.
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de les
ofertes s'han presentat les següents empreses: EXERCYCLE SL; SALTER
SPORT SA i TECHNOGYM TRADING SA.
Analitzades les ofertes, i tenint en compte els criteris d’adjudicació inclosos en els
els plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques reguladores de la
contractació:
El Serveis tècnics van emetre informe en data 26/02/2021, manifestant que un cop
realitzada l’obertura dels sobres, es posa de manifest que en relació a l’oferta
presentada per l’empresa EXERCYCLE SL, hi ha elements que no reuneixen els
estàndards mínims de qualitat pel que fa a les característiques i prestacions
establertes al plec i per tant aquest elements no es poden considerar com a
equivalents. Tal com descriu el plec de condicions tècniques si es proposa un
element que no reuneixi les condicions establertes tindrà la condició de “no
acceptat” i, en no reunir les condicions establertes del plec de clàusules
administratives, s’exclourà la totalitat de l’oferta.
En concret, es detallen a continuació els elements del material ofert per l’empresa
EXERCYCLE SL que no compleixen amb els estàndards mínims de qualitat pel
que fa a característiques i prestacions definides i referides als plecs:
Element

Característiques tècniques mínimes
del Plec

Característiques tècniques
oferta d’EXERCYCLE,SL

de

la

Cinta de córrer

Mínim de programes preestablerts
10.

Manual i 8 programes amb perfils
predefinits.

El·líptica circle

25 nivells de resistència

20 nivells de resistència.
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El·líptica Climber “Kor”

Gambada mínima de 60 cm

Gambada mínima de 52 cm

Pes màxim usuari 180 kg

Pes màxim usuari 150 kg

Bicicleta reclinada

25 nivells de resistència

20 nivells de resistència

Bicicleta circle

25 nivells de resistència

20 nivells de resistència

Bicicleta indoor

Pes màxim de l’usuari 130 kg

Pes màxim de l’usuari 115 kg

Premsa de cames

Càrrega de treball 200 kg

Càrrega de treball 135 kg

Guia de plaques d’acer inoxidable.

Guia de acero rectificat

Extensió de cames

Guia de plaques d’acer inoxidable.

Guia d’acer rectificat

Multicadera

Guia de plaques d’acer inoxidable.

Guia d’acer rectificat

Flexió de cames

Guia de plaques d’acer inoxidable.

Guia d’acer rectificat

Rem dorsal

Guia de plaques d’acer inoxidable.

Guia d’acer rectificat

Contractora de pectoral

Guia de plaques d’acer inoxidable.

Guia d’acer rectificat

Press horitzontal

Guia de plaques d’acer inoxidable.

Guia d’acer rectificat

Tren de politges

Càrrega de treball politja alta 100 kg.

Càrrega de treball 91 kg a cada
estació.

Càrrega de treball politja baixa 100
kg.
Press d’espatlles

Guia de plaques d’acer inoxidable.

Guia d’acer rectificat

Banc Abdominals

Rodes per facilitar el desplaçament

Potes amb proteccions de goma.

Banc Hiperextensions

Posició de treball 45º

Posició de treball 40º

Rodes per facilitar el desplaçament

Potes amb proteccions de goma

Suport per a disc i barres

Suports per a 4 barres i 7
allotjaments per a discos de 50 mm

8 allotjaments per a discos.

Banc regulable

Rodes per facilitar el desplaçament

Potes amb proteccions de goma.

Per l’anterior, es proposa a l’òrgan de contractació l’exclusió de l’oferta presentada
per l’empresa EXERCYCLE SL per no donar compliment a les previsions dels
Plecs de prescripcions tècniques en relació a les característiques i requisits mínims
del material a subministrar.
Així, les dues ofertes admeses són les següents:
Oferta económica €.

Núm
.

EMPRESA

2

SALTER SPORT, SA

58.813,43

3

TECHNOGYM TRADING SA

80.790,24

(IVA exclòs)
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Núm
.

2

EMPRESA

Major increment de
garantía i manteniment
preventiu

2 anys

SALTER SPORT, SA

Millores màquines
cardiovascular.
a)

X

b)

X

c)

X

a)

3

2 anys

TECHNOGYM TRADING SA

b)

X

c)

X

a)Declinació mínima -3 % en les cintes de córrer.
b)Bicicletes cicle indoor amb manillar de tres posicions.
c)Comandaments situats al manillar.

Núm
.

2

3

EMPRESA

SALTER SPORT, SA

TECHNOGYM TRADING SA

Millores màquines
musculació
d)

X

e)

X

f)

X

g)

X

d)

X

e)

X

f)

X

g)

X

Millora personalització

X

d)Pistons de gas de regulació de seients o altres recolzaments.
e)Grup de politges modular amb estacions intercanviales a la màquina del tren de politges
f)Plataforma virtual de suport als usuaris (codi QR)
g)Parapet en màquines d’abductors i adductors per mantenir la privacitat.
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En aquest sentit, en data 26 de febrer de 2021, s’envia per notificació electrònica a
l’empresa SALTER SPORT, S.A. requeriment per tal que justifiqui i acrediti la
viabilitat econòmica de l’oferta presentada i concreti les condicions de la mateixa,
adjuntant una sèrie de documentació.
La empresa SALTER SPORT, S.A. mitjançant instancia presentada en data
02/03/2021 numero registre d entrada 3411, aporten la justificació de la baixa
temerària.
I per tant, la puntuació resultant és:
Incremen
Millores material.
t
Max 15 punts
Oferta
Garantia+
Màx70
Cardi Musc Perso
Mantenim
punts
ovasc ulació nalitza
ent
P=70*Xmax
ular.
. Max
ció.
preventiu
/Xi
Max 4
8
Max 3
. Max 15
punts punts punts
punts

TOTAL.
Max 100
punts

Núm
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Els Serveis Tècnics Municipals posen de manifest, practicats els càlculs previstos
en el plecs de clàusules econòmiques administratives per a la determinació
d’ofertes inicialment consideres desproporcionades o anormals, l’oferta presentada
per l’empresa SALTER SPORT, S.A. pot arribar a ser considerada com a tal
d’acord amb el previst a l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic. Per la qual cosa, la Mesa de contractació proposa
concedir a aquesta empresa un termini de 5 dies hàbils per tal que justifiqui i
acrediti la viabilitat econòmica de l’oferta presentada i concreti les condicions de la
mateixa.

EMPRESA

Oferta €

1

EXERCYCLE, SL

EXCLOSA

2

SALTER SPORT, SA

58.813,43

70,00

15

4

8

3

100,00

3

TECHNOGYM
TRADING, SA

80.790,24

50,96

15

2

8

0

75,96

Els Serveis Tècnics Municipals van emetre informe de data 8 de març de 2021
posant de manifest que l’empresa amb l’oferta més avantatjosa ha estat SALTER
SPORT, S.A amb un import total d’adjudicació de 71.164,25 €, amb un import net
de 58.813,43€, i una part d’IVA de 12.350,82 €, que correspon a una baixa del
27,8413377419 %, un major increment de garantia i manteniment preventiu dels
subministraments executats de 2 anys, així com la resta de compromisos inclosos
a l’oferta.
La Mesa, atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 8 de març
de 20201 i els Plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques que
regeixen el procediment obert simplificat, accepta i dóna la conformitat en tots els
seus extrems a l’esmentat informe tècnic i acorda elevar la proposta a l’òrgan de
contractació per tal que es requereixi la constitució de la garantia definitiva i
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presenti la documentació corresponent, a l’empresa amb l’oferta més avantatjosa,
que ha estat SALTER SPORT, S.A. i amb proposta d’adjudicació del contracte del
subministrament, sempre que es procedeixi, prèviament, a complimentar el
requeriment esmentat.
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Finalitzada la reunió, i essent les 9:45 hores, pel secretari de la Mesa s'aixeca la
present Acta que firmen tots els assistents, en el lloc i data a l’inici assenyalat.
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