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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SERVEI DE PROJECTES URBANS
Expedient: 2020 / 8656 / 1428 (P150-2020-002 Sala Fitness CSE Can Vidalet)

Assumpte:

Informe de valoració del procediment obert simplificat del contracte de
subministrament de l’equipament esportiu cardiovascular i de
musculació per la sala de fitness del nou Centre Sociocultural i Esportiu
de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat.

Destí:

Alejandro Muñoz,

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

Lletrat de la UJA de Medi Ambient i Serveis Territorials
En relació amb l’assumpte de l’epígraf, el tècnic que subscriu emet el següent,
INFORME:
1. En data 28 de desembre de 2020, l’Ajuntament va aprovar en sessió ordinària de la Junta
de Govern Local l’expedient de contractació per procediment obert simplificat del
subministrament de l’equipament esportiu cardiovascular i de musculació per la sala de
fitness del nou Centre Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet (CSE) amb de licitació
màxim total de 98.621,91 €. IVA inclòs. Corresponent a 81.505,71 € de base imposable i
17.116,20 € d’IVA (21%).
2. En data 11 de febrer de 2021, es va procedir a l’obertura de pliques d’acord amb els
Plecs de Condicions que ha de regir el contracte de subministrament de l’equipament
esportiu i de musculació per la sala de fitness del nou CSE de Can Vidalet, mitjançant
procediment obert simplificat de tramitació ordinària.
Les ofertes presentades són:
Oferta económica €.

Núm.

EMPRESA

1

EXERCYCLE, S.L.

51.606,31

2

SALTER SPORT, SA

58.813,43

3

TECHNOGYM TRADING SA

80.790,24

(IVA exclòs)
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Núm.

EMPRESA

Major increment de
garantía i manteniment preventiu

Millores màquines
cardiovascular.
a)

EXERCYCLE, S.L.

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

2 anys

SALTER SPORT, SA

2

2 anys

b)

X

c)

X

a)

X

b)

X

c)

X

a)

TECHNOGYM TRADING SA

3

a)
b)
c)

b)

X

c)

X

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

Núm.

1

2

3

d)
e)

2 anys

EMPRESA

EXERCYCLE, S.L.

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

d)

X

e)

X

f)

X

g)

X

Millora personalització

X

X

Pistons de gas de regulació de seients o altres recolzaments.
Grup de politges modular amb estacions intercanviales a la màquina del tren de politges
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Plataforma virtual de suport als usuaris (codi QR)
Parapet en màquines d’abductors i adductors per mantenir la privacitat.

3. Un cop examinada la documentació presentada per la empresa EXERCYCLE, SL es
conclou que 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 (annex: llistat de material a subministrar i
prestacions 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 del lot.

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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A continuació es detallen els elements que no tenen 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 de la oferta d’EXERCYCLE,SL

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.

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.
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Cal remarcar també que la memòria justificativa de la proposta d’elements equivalents feta per la empresa EXERCYCLE,SL no especifica la totalitat de les característiques i
prestacions requerides als plecs per cada maquinaria o element.
D’acord amb el que s’exposa als apartats anteriors es proposa a l’òrgan de contractació
excloure de la licitació del contracte de subministrament de l’equipament esportiu
cardiovascular i de musculació per la sala de fitness del nou CSE de Can Vidalet la oferta
presentada per EXERCYCLE, SL.
4. Examinats els criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries previstes a
l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, tractant-se de dos licitadors,
és d’aplicació l’apartat 2, que determinen:
2. “Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.”

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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I realitzats els càlculs:
Sobre un total de 2 empreses, la oferta mes desfavorable presentada (preu d’execució
del contracte, IVA no inclòs) és de 80.790,24 €. La oferta que sigui inferior a 20 unitats
percentuals de l’altre oferta es considerarà, en principi, desproporcionada o temerària.
Per tant el límit de temeritat és de: 80.790,24 € - 20 unitats % = 64.632,19 €.
D’acord amb el càlcul efectuat, de totes les proposicions presentades i admeses, es
considera desproporcionada o temerària la presentada per SALTER SPORT, SA que ha
ofertat per 58.813,43 € (IVA no inclòs).
En aquest sentit, donat que hi ha una empresa que han presentat una oferta considerada
desproporcionada o temerària , i per tal de continuar amb el procés de valoració de les
ofertes en base als criteris establerts en el Plec de Condicions Econòmic-Administratives
que regula la contractació; segons l’article 149 de la LCSP, s’haurà de donar audiència
de cinc dies, a SALTER SPORT, SA., a fi i efecte que aporti la següent documentació:


Justificació argumentada de la valoració de l’oferta i en precisi les condicions que
permetin portar a terme la seva viabilitat. En aquesta justificació el licitador ha de
concretar i demostrar amb detall que degut a l’estalvi que permeti el procediment
d’execució de fabricació, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l’originalitat de les
prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a l’ocupació i les
condicions de treball vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació, o la possible
obtenció d’una ajuda d’Estat, som susceptibles de determinar el cost ofertat.



Declaració responsable o compareixença signada per part del representant de
l’empresa conforme:
o És coneixedor de tot l’abast i tots els punts inclosos en els PLEC DE
ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES i PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES que
han de regir el CONTRACTE DE SUBMNISTRAMENT DEL MOBILIARI PER
AL NOU CENTRE SOCIOCULTURAL ESPORTIU DE CAN VIDALET, mitjançant procediment obert, incloent els ANNEXES dels PLECS.
o Que disposa dels recursos suficients i necessaris, tant propis com externs,
per atendre correctament la prestació complerta del contracte de referència .
o Que ratifica l’import de l’oferta econòmica presentada al contracte de referència.

La documentació requerida s’ha de presentar en el termini de 5 dies hàbils a comptar des
de la data de notificació.
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Un cop aportada la justificació de la baixa temerària per part de SALTER SPORT, SA
aquesta no es considera desproporcionada o temerària.
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Núm

I per tant, la puntuació resultant és:

Oferta
Màx70
punts
P=70*Xmax
/Xi

Increment Garantia+
Manteniment
preventiu. Max
15 punts

Millores material.
Max 15 punts
CarPerMusdiosonaculavaslització.
cular.
ció.
Max 8
Max 4
Max 3
punts
punts
punts

TOTAL.
Max 100
punts

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
D’acord amb el que s’exposa a l’apartat anterior, s’estima com a oferta més convenient per
ajustar-se millor a les condicions del procediment obert simplificat d’aquest subministrament,
la presentada per l’empresa SALTER SPORT, SA, per 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.
L’anualitat que es proposa és la següent:
- Any 2021: 71.164.25 €.
En conseqüència, es proposa requerir la documentació corresponent i la constitució de la
garantia definitiva, a l’empresa esmentada amb proposta d’adjudicació al seu favor, una
vegada complimentat el requeriment.
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