RESOLUCIÓ D’EXCLUSIÓ
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL
SERVEI DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA
DELS APARELLS CARDIOVASCULARS DE PODIUM I
BICICLETES D’ATRIUM

LLOC

Viladecans

DATA

A la data de la signatura
electrònica

NOM
PROJECTE
CODI
PROJECTE

MANTENIMENT APARELLS CARDIO I
BICICLETES
21/030

ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de VILADECANS
QUALITAT, S.L.
En relació a la contractació per procediment obert per a l’execució del servei de manteniment i
assistència tècnica dels aparells cardiovasculars i de força d’Atrium i Podium de Viladecans

EXPOSA
•

Atès que en data 10 de març de 2021 es va aprovar la licitació mitjançant procediment
negociat per a l’adjudicació dels serveis de Manteniment i assistència tècnica dels aparells
cardiovasculars de Podium i bicicletes d’Atrium, procedint-se en data 10 de març de 2021 a
convidar a les empreses proposades per a participar en el present procediment de licitació.

•

Les empreses convidades a participar en la present licitació foren:
-

•

JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.
TECHNOGYM TRADING, S.A.
RAVON INVEST, S.L.

En data 23 de març de 2021, constituïda la Mesa de Contractació, es procedí a realitzar la
qualificació de la documentació administrativa i oferta econòmica inicial aportada per les
diferents empreses convidades, amb el següent resultat pel que fa referència al licitador
número 2, TECHNOGYM TRADING, S.A.:
Licitador núm. 2: TECHNOGYM TRADING, S.A.
Data presentació: 22/03/2021 a les 13:35h
Identificador (NIF): A62301338
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL I PROPOSICIÓ ECONÒMICA
INICIAL

1.- Declaració responsable inicial
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 adjunt al
PCAP de la licitació en la qual el licitador declara responsablement complir amb les
condicions d’aptitud per a contractar amb el sector públic així com estar en disposició
dels requisits de solvència requerits per a prendre’n part i es compromet a aportar la
documentació acreditativa de dits extrems en cas de ser requerit per VIQUAL a aquest
efecte.
2.- Declaració sobre el compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat
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La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
En concret, l’empresa aporta l’annex nº 2 signat per l’apoderat de la societat però sense
indicar-hi cap de les opcions previstes relatives al número de treballadors de què es
composa la societat i l’adopció, en cas de que procedeixi, de les mesures establertes al
Reial Decret 364/2005.
A aquest efecte, es requerirà al licitador per tal de que esmeni la documentació
presentada i la presenti degudament complimentada.
3.- Oferta inicial lot 2: Bicicletes de ciclisme indoor d’Atrium
El licitador presenta una oferta inicial per a l’adjudicació del lot 2 consistent en el
manteniment i assistència tècnica de les bicicletes indoor d’Atrium, import de 28.790
euros, IVA exclòs, oferta que es considera vàlida en tant que és inferior al pressupost
màxim previst per al lot nº 2, establert en un total de 28.800 € IVA exclòs.
4.- Declaració responsable manca de prohibicions
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
El licitador presenta degudament complimentada i subscrita, la declaració responsable
als efectes del compliment de l’article 71 LCSP.
5.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que inclou el RELI
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de la
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
El licitador presenta degudament complimentada i subscrita, la declaració responsable
continguda en l’annex número 6.

•

Un cop revisada la totalitat de la documentació aportada, la Mesa de Contractació en la
referida sessió de data 23 de març de 2021 acordà:

1. “La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses al haver
presentat tota la documentació administrativa i proposta inicial de conformitat amb el
previst al PCAP:
Licitador núm. 1: JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA, S.L.
Data presentació: 17/03/2021 a les 18:12H
Identificador (NIF): B83859355
Licitador núm. 3: RAVON INVEST, S.L.
Data presentació: 22/03/2021 a les 13:45h
Identificador (NIF): B63723498

2. La Mesa acorda requerir al següent licitador per tal de que esmeni la deficiència
detectada en la documentació administrativa aportada, atorgant-los un termini de tres
(3) dies hàbils a aquest efecte, amb l’advertiment que, en cas de que no esmenin els
defectes observats, no seran admesos i es proposarà la seva exclusió del present
procediment de licitació.

Licitador núm. 2: TECHNOGYM TRADING, S.A.
Data presentació: 22/03/2021 a les 13:35h
Identificador (NIF): A62301338
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•

Declaració sobre el compliment de les condicions socials de treball i
d’igualtat (Annex 2)

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el PCAP de
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.
En concret, l’empresa aporta l’annex nº 2 signat per l’apoderat de la societat però
sense indicar-hi cap de les opcions previstes relatives al número de treballadors de
què es composa la societat i l’adopció, en cas de que procedeixi, de les mesures
establertes al Reial Decret 364/2005.
A aquest efecte, es requerirà al licitador per tal de que esmeni la documentació
presentada i la presenti degudament complimentada.”

•

En data 25 de març de 2021, es va procedir a requerir al licitador, Technogym Trading, S.A.
per tal de que procedís en un termini màxim de tres dies hàbils a esmenar la documentació
continguda en l’annex número 2 relativa a la declaració del número de treballadors que
integren la seva plantilla i del compliment de les disposicions normatives establertes en el
Reial Decret 364/2005.

•

Finalitzat el termini per a la presentació de la documentació esmenada per part del licitador,
Technogym Trading, S.A.no ha presentat cap documentació addicional ni ha procedit a
aclarir els termes de l’annex número dos presentat inicialment.

•

Vist l’informe jurídic emès en data 31 de març de 2021, d’acord amb el qual es proposa
l’exclusió de la proposta del licitador número 2 TECHNOGYM TRADING, S.A. presentada
respecte del lot número 2 (Bicicletes de ciclisme indoor d’Atrium) del procediment negociat
sense publicitat per a l’adjudicació del CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I
ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LES MÀQUINES DE CARDIO DE PODIUM I BICICLETES
D’ATRIUM per no haver presentat la documentació administrativa requerida per tal de poder
prendre part en el procés de licitació.

Per tot això,
RESOLC
1.

EXCLOURE al licitador núm. 2 (TECHNOGYM TRADING, S.A.) del procediment
negociat sense publicitat per a l’adjudicació del CONTRACTE DE SERVEIS DE
MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LES MÀQUINES DE CARDIO DE
PODIUM I BICICLETES D’ATRIUM, en no haver aportat la documentació administrativa
requerida per tal de poder prendre part en el present procés de licitació i DECLARAR
DESERT el lot número 2 corresponent al servei de manteniment i assistència tècnica
de les bicicletes de ciclisme indoor d’Atrium.

2.

NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.

Viladecans, abril de 2021

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada
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