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ANNEX: LLISTAT DE MATERIAL A SUBMINISTRAR I PRESTACIONS
TÈCNIQUES.
PLEC de CONDICIONS TÈCNIQUES
Per la contractació del subministrament i instal·lació del mobiliari de
FITNESS per al CSE CAN VIDALET d’Esplugues de Llobregat Mitjançant
procediment obert abreujat i simplificat.
En el present document es descriuen i es codifiquen tots els elements
necessaris que s’hauran de subministrar amb l’objecte de posar en
funcionament la sala de FITNESS per al CSE Can Vidalet.
PRESTACIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

Tota la maquinària haurà de tenir la mateixa línia estètica (color de l’estructura,
entapissats, elements complementaris, etc.), ser d’una gamma professional (no
domèstica) i similar entre elles.
L’incompliment de les qualitats i descripcions tècniques especificades en
l’oferta serà causa de resolució del contracte, sense perjudici de les sancions i
indemnitzacions que li siguin d’aplicació.
Tot el material subministrat haurà de ser nou i no tenir més de 2 anys
d’antiguitat de fabricació.
Característiques tècniques mínimes generals per les màquines de treball
cardiovascular:
Qualitat
- Quant a la qualitat dels productes s'haurà d'acreditar el compliment de les
normes Europees (UNE-EN) (o equivalent) referents a equipaments esportius.
- S'acreditarà que tot l'equipament estigui catalogat per a ús professional, no
domèstic.
Seguretat
- Compliment de la normativa espanyola i europea existent referent a la
seguretat i funcionament d'aparells per a l'entrenament.
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- Dissenyats de manera que s'adaptin a la majoria de la població, és a dir que
puguin ser usades per persones que mesurin entre 1,40 m. i 2,00 m. d'altura.
- Fàcil accés a tots els elements de regulació des de la posició de treball per
part de l'usuari,
- Bona accessibilitat, fàcil entrada i sortida de la màquina sense elements que
la dificultin.
Estructura
- Quadre de tub d'acer.
- Pintura que garanteixi màxima durabilitat resistent a cops, esgarrapades i
corrosió.
- Tubs amb perfils arrodonits.
- Potes de goma regulables per evitar danys o esllavissades a terra de la
instal·lació.
- Rodes davanteres per fàcil desplaçament.
Característiques tècniques mínimes generals per les màquines de treball
de musculació i complements de força:
Qualitat
- Quant a la qualitat dels productes s'haurà d'acreditar el compliment de les
normes Europees (UNE-EN) (o equivalent) referents a equipaments esportius.
- S'acreditarà que tot l'equipament estigui catalogat per a ús professional, no
domèstic.
Seguretat
- Compliment de la normativa espanyola i europea existent referent a la
seguretat i funcionament d'aparells per a l'entrenament.
- Senyals d'advertència i seguretat d'ús.
- Carenat de resistència dels blocs de càrregues davanter i posterior.
- Proteccions laterals de les politges.
- Fàcil identificació dels dispositius de regulació.
- Selectors de càrrega magnètics amb cable antipèrdues.
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- Dissenyats de manera que s'adaptin a la majoria de la població, és a dir que
puguin ser usades per persones que mesurin entre 1,40 m. i 2,00 m. d'altura.
- Fàcil accés a tots els elements de regulació i selecció de càrrega des de la
posició de treball per part de l'usuari,
- Bona accessibilitat, fàcil entrada i sortida de la màquina sense elements que
la dificultin.
- Suports i agafades que permetin adaptar el cos a l'exercici i que disposin d'un
sistema de regulació, que permeti que coincideixin els eixos mecànics amb els
eixos anatòmics.
- Seients i respatllers que assegurin l'estabilitat necessària per a realitzar el
moviment i la posició correcta per a cada exercici.
- Braços de palanca contrapesats per treballar únicament amb la càrrega
seleccionada.
- Trajectòries de moviment naturals.
- Disseny que permeti adaptar les càrregues a les variacions de força
relacionades amb la biomecànica articular.
- Moviment independent que garanteixi un exercici equilibrat.
Panells explicatius
- Fàcilment visibles des de la posició de treball, especificant els consells en la
utilització, i la posició d'inici i de fi d'exercici en qüestió.
- Indicació clara del grup muscular implicat.
- En català i castellà o sense text.
Estructura
- Quadre de tub d'acer d'un gruix mínim 3 mm.
- Pintura que garanteixi màxima durabilitat resistent a cops, esgarrapades i
corrosió, d'acord amb la resta d'instal·lació.
- Tubs amb perfils arrodonits.
- Sistema d'increments de pes, sense salts en la càrrega, per a l'adequada
adaptació a la intensitat desitjada en cada tipus d'entrenaments.
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- Torres de plaques dotades amb un sistema d'amortiment per minimitzar
sorolls i plaques equipades amb casquets de tefló auto-lubricats per a un
lliscament suau.
- Barres guia de les plaques en alumini.
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- Excèntriques de treball no metàl·liques
- Rodaments lineals de màxima qualitat industrial per a carros de lliscament.
- Potes de goma regulables per evitar danys o esllavissades a terra de la
instal·lació.
- Agafades de mà antilliscants amb textura resistent.
A nivell informatiu s’inclou el següent llistat de material amb les característiques
tècniques mínimes particulars.
NOM

DESCRIPCIÓ

MÀQUINES DE TREBALL CARDIOVASCULAR
Cinta de córrer FAST-80 de la marca
SALTER model M-8380 o equivalent.

EL·LIPTICA CIRCLE (MONITOR LED)
de la marca SALTER model o equivalent.

-Motor mínim de 4CV
-Velocitat màxima fins a 20km/h
-Inclinació de 0 a 15 %.
- Mesurament de pols per sensors de contacte
incorporats.
-Mesurament de pols per sistemes sense fils.
-Pantalla LED amb display i botonera de gran
format.
-Mode manual (1), entrenaments predeterminats (6) i
entrenament per pols cardíac(3). Amb un mínim de 10
programes preestablerts.
-Marcador en idioma castellà.
-Suport per mòbil/tablet
-Tecles d’accés ràpid al panell de control
-Rodes per facilitar el desplaçament.
-Marca de seguretat per indicar moviment.
-Sistema d’amortiment.
-Sistema aturada seguretat, aturada anticaigudes.
-Safata o elements porta objectes i porta ampolles.
-Banda de rodament de 150x53cm.
-Pes màxim de l’usuari 180kg.
-Sistema d’alimentació autogenerat.
-25 nivells de resistència.
-Pantalla LED amb display i botonera de gran
format.
-Mesurament de pols per sensors de contacte
incorporats.
-Mesurament de pols per sistemes sense fils.
-Monitor amb informació constant de temps. distància,
watts, calories, pols i passos.
- Marcador en idioma castellà.
-Mínim 7 programes d’entrenament més la opció manual.
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M-9500 CLIMBER "KOR" de la marca
SALTER model M-9500 o equivalent.

BICICLETA
RECLINADA
CIRCLE
(MONITOR LED) de la marca SALTER
model R8 o equivalent.

BICICLETA CIRCLE (MONITOR LED)
de la marca SALTER model B8 o
equivalent.

-Suport per dispositius mòbils i safata porta-objectes.
-Porta ampolles.
-Gambada mínima de 50cm.
-Mecanisme mecànic a la part davantera
-Pedals amplis de gran format i encoixinats.
-Manillar fix i bastons laterals mòbils
-Rodes per facilitar el desplaçament.
-Pes màxim de l’usuari 180kg.
-Sistema d’alimentació autogenerat amb resistència
electromagnètica.
-20 nivells de resistència, com a mínim
-Pedals amplis de gran format i antilliscants.
-Manillar fix multiagarre.
-Braços basculants amb àmplia zona d'agafada.
-Accés còmode i segur per la part posterior.
-Mesurament de pols per sensors de contacte
incorporats.
-Mesurament de pols per sistemes sense fils.
-Pantalla LED orientable amb indicadors de temps.
distància, RPM, velocitat, watts, calories, pols i passos.
-Marcador en idioma castellà o català.
-Mínim 7 programes d’entrenament, més la opció manual.
-Gambada mínima de 60cm.
-Suport per mòbil/tablet i safata porta-objectes.
-Porta ampolles
-Estabilitzadors ajustables.
-Rodes per facilitar el desplaçament.
-Pes màxim de l’usuari 180kg.
-Sistema d’alimentació autogenerat.
-25 nivells de resistència.
-Manillar ampli.
-Seient regulable verticalment.
-Respatller regulable.
-Pedals amplis de gran format.
-Pantalla LED amb display i botonera de gran
format.
Marcador en idioma castellà.
-Mesurament de pols per sensors de contacte
incorporats.
-Mesurament de pols per sistemes sense fils.
-Monitor amb informació constant de temps. distància,
watts, calories, pols i passos.
-Mínim 7 programes d’entrenament més la opció manual.
-Suport per dispositius mòbils i safata porta-objectes.
-Doble porta ampolles.
-Rodes per facilitar el desplaçament.
-Pes màxim de l’usuari 150kg.
-Sistema d’alimentació autogenerat.
-25 nivells de resistència.
-Manillar ampli i amb recolzament.
-Pantalla LED amb display i botonera de gran
format.
- Seient amb alçada regulable.
-Mesurament de pols per sensors de contacte
incorporats.
-Mesurament de pols per sistemes sense fils.
-Monitor amb informació constant de temps. distància,
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M-055
BICICLETA
INDOOR
K3
MAGNETICA
de la marca SALTER
model M-055, amb marcador sense fil o
equivalent.

watts, calories, pols i passos.
-Mínim 7 programes d’entrenament més la opció manual..
-Suport per dispositius mòbils i safata porta-objectes.
-Porta ampolles.
-Rodes per facilitar el desplaçament.
-Pes màxim de l’usuari 150kg.
-Pintura amb protecció antioxidació.
-Sistema de frenada magnètic sense cable de transmissió.
-Volant inèrcia 20kg
-Manillar i seient amb tija d’alumini amb microregulació tant
horitzontal com vertical i indicadors de posició.
-Sistema de regulació al manillar com seient mitjançant
pressió.
-Porta ampolles.
-Proteccions lateral del xassís i mecanismes.
-Pedals de doble funció.
-Cargols d’acer inoxidable.
-Transmissió per corretja amb tensor incorporat.
-Seient d’alt confort especial per ciclisme indoor.
-Doble protecció a las potes posteriors per
realitzar estiraments
-Rodes davanteres de transport.
-Estabilitzadors regulables.
-Marcador sense fil retro il·luminat i estanc amb indicadors
de pols, velocitat, RPM, temps, calories i distància.
-Pes màxim de l’usuari 130kg.

MÀQUINES DE TREBALL DE MUSCULACIÓ GUIADES
PREMSA DE CAMES de la marca
SALTER model M-2087 "ESSENCE o
equivalent.

EXTENSIÓ DE CAMES de la marca
SALTER model M-2026 "ESSENCE" o
equivalent.

- Carenats protectors de la càrrega, davanter i posterior,
termoconformats.
- Safata porta objectes.
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
- Desplaçament del grup seient sobre rodes de niló
amb rodaments .
- Goniòmetre que permet ajustar la posició / angle inicial de
l'exercici.
- Presses injectats en cautxú antilliscant.
- Plataforma de pressió de gran format i antilliscant
- Guies de les plaques d'acer inoxidable.
- Plaques de 10 kg amb casquets de baixa fricció.
- Selector de la càrrega amb sistema magnètic de
seguretat.
- Anivelladors a la base regulables.
- Càrrega de treball: 200 kg.
- Pictograma descriptiu de l'exercici.
-Carenats protectors de la càrrega, davanter i posterior,
termoconformats.
- Safata porta objectes.
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
- Seient anatòmic amb funda protectora intercanviable de l'
entapissat a l'extrem.
- Respatller regulable.
- Goniòmetre d'acer inoxidable de 5 posicions que
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Té pendents les signatures de:
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MULTICADERA de la marca SALTER
model M-2039 "ESSENCE” o equivalent.

FLEXIÓ DE CAMES de la marca
SALTER model M-2027 "ESSENCE" o
equivalent.

REM DORSAL de la marca SALTER
model M-2041 "ESSENCE” o equivalent.

permet ajustar la posició / angle inicial de l'exercici.
- Presses injectats en cautxú antilliscant.
- Guies de les plaques d'acer inoxidable.
- Plaques de 5 kg amb casquets de baixa fricció.
- Selector de la càrrega amb sistema magnètic de
seguretat.
- Anivelladors a la base regulables.
- Càrrega de treball: 100 kg.
- Pictograma descriptiu de l'exercici.
-Carenats protectors de la càrrega, davanter i posterior,
termoconformats.
- Safata porta objectes.
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
- Plataforma regulable i guia amb patí a boles.
- Presses injectats en cautxú antilliscant.
- Goniòmetre d'acer inoxidable que permet ajustar la
posició / angle inicial de l'exercici.
- Guies de les plaques d'acer inoxidable.
- Plaques de 2,5 kg amb casquets de baixa fricció.
- Selector de la càrrega amb sistema magnètic de
seguretat.
- Anivelladors a la base regulables.
- Càrrega de treball: 50 kg.
- Pictograma descriptiu de l'exercici.
-Carenats protectors de la càrrega, davanter i posterior,
termoconformats.
- Safata porta objectes.
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
- Recolza braços anatòmics de poliuretà
- Presses injectats en cautxú antilliscant.
- Goniòmetre d'acer inoxidable de 5 posicions que
permet ajustar la posició / angle inicial de l'exercici.
- Guies de les plaques d'acer inoxidable.
- Plaques de 5 kg amb casquets de baixa fricció.
- Selector de la càrrega amb sistema magnètic de
seguretat.
- Anivelladors a la base regulables.
- Càrrega de treball: 75 kg.
- Pictograma descriptiu de l'exercici.
-Carenats protectors de la càrrega, davanter i posterior,
termoconformats.
- Safata porta objectes.
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
- Seient anatòmic regulable.
- Recolza pit regulable mitjançant guia amb patí a boles.
- Moviment divergent.
- Guies de les plaques d'acer inoxidable.
- Plaques de 5 kg amb casquets de baixa fricció.
- Selector de la càrrega amb sistema magnètic de
seguretat.
- Anivelladors a la base regulables.
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CONTRACTORA DE PECTORAL de la
marca
SALTER
model
M-2084
"ESSENCE" o equivalent.

PRESS HORIZONTAL DE PECTORAL
de la marca SALTER model M-2040
"ESSENCE” o equivalent.

TREN
DE
POLITGES
AMB
CREUAMENT de la marca SALTER
model M-2094 "ESSENCE" o equivalent.

PRESS D'ESPATLLES de la marca

- Càrrega de treball: 100 kg.
- Pictograma descriptiu de l'exercici.
-Carenats protectors de la càrrega, davanter i posterior,
termoconformats.
- Safata porta objectes.
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
- Seient anatòmic regulable.
- Preses pivotants, que adapten el moviment en funció de
la envergadura de l'usuari, injectats en cautxú antilliscant.
- Guies de les plaques d'acer inoxidable.
- Plaques de 5 kg amb casquets de baixa fricció.
- Selector de la càrrega amb sistema magnètic de
seguretat.
- Anivelladors a la base regulables.
- Càrrega de treball: 75 kg.
- Pictograma descriptiu de l'exercici.
-Carenats protectors de la càrrega, davanter i posterior,
termoconformats.
- Safata porta objectes.
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
- Seient anatòmic regulable.
- Presses injectats en cautxú antilliscant.
- Goniòmetre d'acer inoxidable de 3 posicions que permet
ajustar la posició / angle inicial de l'exercici.
- Moviment convergent.
- Guies de les plaques d'acer inoxidable.
- Plaques de 5 kg amb casquets de baixa fricció.
- Selector de la càrrega amb sistema magnètic de
seguretat.
- Anivelladors a la base regulables.
- Càrrega de treball: 100 kg.
- Pictograma descriptiu de l'exercici.
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
- Presses injectats en cautxú antilliscant.
- Guies de les plaques d'acer inoxidable.
- 5 estacions de treball:
* Politja alta amb seient i recolzament de cames ajustable
en alçada. Càrrega de treball 100 kg, plaques de 5 kg.
* Politja baixa amb seient incorporat. Càrrega de treball 100
kg, plaques de 5 kg.
* Politja alta per a tríceps. Càrrega de treball 75 kg, plaques
de 5 kg.
* 2 Politges amb sortida regulable. Càrrega de treball 50 kg,
plaques de 2,5 kg.
* Barra per dominades
- Plaques amb casquets de baixa fricció.
- Selector de la càrrega amb sistema magnètic de
seguretat.
- Anivelladors a la base regulables.
-Carenats protectors de la càrrega, davanter i posterior,
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SALTER model M-2076 "ESSENCE" o
equivalent.

termoconformats.
- Safata porta objectes.
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
- Seient i respatller indeformables a la pressió. Seient
anatòmic regulable..
- Poms de regulacions fabricats en alumini anoditzat
- Presses injectats en cautxú antilliscant.
- Goniòmetre d'acer inoxidable de 3 posicions que permet
ajustar la posició / angle inicial de l'exercici.
- Moviment convergent.
- Guies de les plaques d'acer inoxidable.
- Plaques de 5 kg amb casquets de baixa fricció.
- Selector de la càrrega amb sistema magnètic de
seguretat.
- Anivelladors a la base regulables.
- Càrrega de treball: 100 kg.
- Pictograma descriptiu de l'exercici.

ELEMENTS DE TREBALL D’ABDOMINALS I ESTIRAMENTS
ESPATLLERA 240 X 96 CM de la marca
SALTER model N-370 o equivalent.

BANC ABDOMINALS de la marca
SALTER model F-1062 o equivalent.

BANC HIPEREXTENSIONS de la marca
SALTER model M-1017 o equivalent.

MATALÀS/MÀRFEGA
FITNESS
140X60X1.5CM AMB OJALE
de la
marca SALTER model Y-5460 o
equivalent.
SUPORT PER MATALÀS/MARFEGA
FITNESS 140X60X1,5CM de la marca
SALTER model I207 o equivalent.

-Laterals de metall.
-Barrots de fusta envernissats.
-Inclou subministrament i col·locació amb els elements de
subjecció necessaris a l’element portant.
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
-Llitera d’una sola peça.
-Presses injectats en cautxú antilliscant.
-Inclinació del banc ajustable, mínim 3 posicions.
-Recolza peus de poliuretà
-Rodes per facilitar el desplaçament
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
-Plataforma de gran format.
-Posició de treball 45º
-Presses injectats en cautxú antilliscant.
-Recolza cames ajustable
-Recolza peus de poliuretà
-Anivelladors a la base regulables.
-Rodes per facilitar el desplaçament
-Fabricat en material d’alta resistència a l'abrasió.
-Enrotllable per facilitar el seu transport.
-Proveïda d'orificis protegits amb traus per poder allotjar en
suports específics per a matalassos.
- Rodes, amb sistema de bloqueig, per facilitar el
desplaçament

ELEMENTS DE TREBALL AMB PES LLIURE
MULTI-POWER (PER A DISCS) de la
marca SALTER model M-1033/50 o
equivalent.

-Barra amb sistema d'enclavament de seguretat.
-Topalls de seguretat i limitació de recorregut.
-Suports per a emmagatzematge de discos.
-Anivelladors a la base regulables.
-Per discs diàmetre 50 mm.
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BANC REGULABLE de la marca
SALTER model F-1056 "ESSENCE" o
equivalent.

SOPORT COMPLET 7 JOC.2 A 14KG.
MANCUER de la marca SALTER model
C-1701 o equivalent.

SOPORT COMPLET 7 JOC.16 A 28KG
MANCUER de la marca SALTER model
C-1702 o equivalent.

BANC BICEPS de la marca SALTER
model F-1070 "ESSENCE" o equivalent.

BANC PRESS INCLINADO de la marca
SALTER model F-1085 "ESSENCE" o
equivalent.

BANC PRESS HORIZONTAL de la
marca
SALTER
model
F-1025
"ESSENCE" o equivalent.

BARRA ALÇAMENT 200CM DIA. 50MM
AMB FIXAC. de la marca SALTER model
D-2920 o equivalent.

-Xassís d'acer reforçat de 3 mm.
- Suports per a 4 barres i 7 allotjaments per a discos de
diàmetre 50mm.
- Anivelladors a la base regulables.
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
-Seient anatòmic i respatller anatòmic
-Rodes per facilitar el desplaçament.
-Joc de parelles de manuelles amb el moble
de suport corresponents.
-Suport amb allotjament de cautxú per a les
manuelles.
-Manuelles de cautxú sense cargols
-Manuelles amb indicador de pes en relleu.
-Manuelles de 2 a 14kg amb increments de 2kg.
-Joc de parelles de manuelles amb els mobles
de suport corresponents.
-Suport amb allotjament de cautxú per a les
manuelles.
-Manuelles de cautxú sense cargols.
-Manuelles amb indicador de pes en relleu.
-Manuelles de 16 a 28kg amb increments de 2kg,
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
-Seient anatòmic regulable.
-Suport per barra.
-Anivelladors a la base regulables.
- Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
-Llitera d’una sola peça.
-Seient anatòmic regulable.
-Suport per barra a dos nivells.
-Plataforma d’ajuda, antilliscant
-Anivelladors a la base regulables.
-Tapisseria antibacteriana Normes MRSA, SANITIZED,
ignífuga Norma M2, UNE 1021 i absència de dissolvents i
substàncies nocives Normes OEKO-TEX.
-Llitera d’una sola peça.
-Mínim 2 suports per deixar la barra.
-Plataforma d’ajuda antilliscant.
-Recolza peus antilliscant.
-Anivelladors a la base regulables.
-Barra cromada de 200cm per a discos de 50mm
-Inclou anelles i fixacions

BARRA ALÇAMENT 120 CM. DIA.50MM
AMB FIXAC. de la marca SALTER model
D-2912 o equivalent.
BARRA ONDULADA DIA.50MM AMB
FIXACIONS de la marca SALTER mode
D-2936 o equivalent.

-Barra cromada de 120cm per a discos de 50mm
-Inclou anelles i fixacions

BARRA ROMANA DIAMETRE 50 MM de

-Barra romana per a discos de 50mm

-Barra tipo Z de 120cm per a discos de 50mm
-Inclou anelles i fixacions
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la marca SALTER model D-2938 o
equivalent.
JOC
FIXACIONS
DE
POLIAMIDA(PARELL)
de la marca
SALTER model D-2800 o equivalent.
DISC CAUTXU 2,5 KG. 50 MM. AMB
AGAFADOR de la marca SALTER model
D-272 o equivalent.

-Inclou anelles i fixacions
-Per a barres de diàmetre 50mm.

-Disc amb nanses per a barres de diàmetre 50mm amb
numeració en relleu

DISC CAUTXU 5 KG. 50 MM. AMB
AGAFADOR de la marca SALTER model
D-273 o equivalent.

-Disc amb nanses per a barres de diàmetre 50mm amb
numeració en relleu

DISC CAUTXU 10 KG. 50 MM. AMB
AGAFADOR
de la marca SALTER
model D-274 o equivalent.

-Disc amb nanses per a barres de diàmetre 50mm amb
numeració en relleu

DISC CAUTXU 15 KG. 50 MM. AMB
AGAFADOR
de la marca SALTER
model D-275 o equivalent.

-Disc amb nanses per a barres de diàmetre 50mm amb
numeració en relleu

DISC CAUTXU 20 KG. 50 MM. AMB
AGAFADOR
de la marca SALTER
model D-276 o equivalent.

-Disc amb nanses per a barres de diàmetre 50mm amb
numeració en relleu

DISC CAUTXU 25 KG. 50 MM. AMB
AGAFADOR
de la marca SALTER
model D-277 o equivalent.

-Disc amb nanses per a barres de diàmetre 50mm amb
numeració en relleu

PAVIMENT modular de cautxú de gran
resistència i amb poder d'esmorteir als
impactes de duresa min. 80 Sha; densitat
1,30 g/cc, de 8mm de gruix dimesions
100 x 100 cm de color gris L-1502 o
equivalent

- Actua d'aïllant tèrmic i acústic.
- Impermeable.
- Fàcils de netejar i de mantenir.
- Antilliscants.
- Resistents a el foc, classificació CFL, S2
- Duresa: 80º Sha.
- Densitat: 1,30 g / cc.
- Dimensions: 100 x 100 cm.
- Gruix: 8 mm

ELEMENTS DE TREBALL PER EXERCICIS FUNCIONALS
GABIA DE FORÇA 50 MM de la marca
SALTER model F-1020/50 "ESSENCE" o
equivalent.

BARRA ALÇAMENT 200CM DIA. 50MM
AMB FIXAC. de la marca SALTER model
D-2920 o equivalent

-Estructura de mínim 2.10 metres d'altura amb mínim 20
posicions per a la posició de la barra.
- Possibilitat de treballar interior i exterior
- Mínim 8 suports per a emmagatzematge de discs de Ø50
- Topalls de seguretat per a la imitació de l'altura de la
barra a la part interior
- Estructura amb més de 20 posicions per col·locar la barra
d'alçament.
- Suports mòbils per col·locar la barra de l'alçament.
- Suports de seguretat per barra d'alçament regulable.
- Barra dominades incorporada en part superior.
- Suport superior per penjar elements de suspensió.
- Esglaó de regulable per accedir a barra dominades.
-Complement gàbia funcional
-Barra cromada de 200cm per a discos de 50mm.
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PLATAFORMA PER A SALTS de la
marca SALTER model F-1020/PT o
equivalent.
FIXACIÓ CORDA de la marca SALTER
model D-1020/FC o equivalent.

-Complement gàbia funcional.

PARAL·LELES FONS de la marca
SALTER model F-1020/MA o equivalent.

-Complement gàbia funcional.

ANCLATGE BANDES ELASTIQUES de
la marca SALTER model F-1020/ o
equivalent.
CONJUNT DE POWER BANDS DOS DE
1,3 DOS DE 2,2 DOS DE 3,2 I UNA DE
6,5CM o equivalent.

-Complement gàbia funcional.

CONJUNT DE KETTELBELLS DOS DE
4KG, 6KG, 8KG, 10KG I 12KG I
SOPORT DE 2 ALTURA o equivalent.
COMBA DE VELOCITAT de la marca
SALTER model CRO55 o equivalent.

-Amb suport de doble alçada, amb goma antilliscant.

COMBA DE VELOCITAT de la marca
SALTER model CRO51 o equivalent.

-Gama professional

CORDA DE
equivalent.

-Complement gàbia funcional.
-Corda de 9m amb un diàmetre de 38mm.

COP

LLARG

9M

o

-Complement gàbia funcional.

-Identificades amb colors Cada color correspon a un nivell
de resistència. Fabricat en material làtex.

-Gama professional

No és obligatori oferir ni els models ni les marques que s’indiquen en els
presents plecs.
S’annexa al present plec un excel P150-2020-002 PT FINNES on es fa constar
una descripció abreujada dels elements a subministrar, el preu (sense IVA), el
número d’unitats a subministrar i els imports corresponents. Tanmateix quan es
proposi un altre model, serà condició indispensable, a banda del preu proposat,
justificar explícitament el compliment de les característiques i prestacions
equivalents, aquesta descripció i justificació són les que les empreses
licitadores hauran d’incloure en les cel·les d’aquestes columnes, habilitades a
tal efecte [Marca],[Model] i [Justificació]
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.
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
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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 de 98.621,91 € (IVA
inclòs)

Total subministres

Import net

IVA (21%)

import més IVA

81.505,71 €

17.116,20 €

98.621,91 €

CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

1. Atesa la naturalesa del subministrament es podrà sol·licitar, previ a la
data de la finalització de la presentació d’ofertes, el reconeixement
directe de les dependències específiques amb els tècnics municipals
responsables del contracte.
2. Un cop formalitzat el contracte, les empreses adjudicatàries es posaran
en contacte amb els serveis tècnics municipals, responsables del
contracte, per tal de planificar, concretar i acordar els criteris, condicions i
procediments relatius a la realització del subministrament.
3. Tota la maquinària que estigui coberta per una o diverses directrius que
exigeixi l’etiquetatge de la CE, l’hauran de tenir visible a la pròpia
màquina o a la documentació que l’acompanya. La manca d’aquest
etiquetatge serà motiu de devolució.
4. El subministrament inclou el transport, la instal·lació completa de la
maquinària en el temps i forma que s’especifica en aquest contracte, la
ubicació de cada màquina segons les indicacions del personal
responsable de la instal·lació, la posada en marxa i la comprovació del
correcte funcionament.
5. Els treballs de subministrament s’hauran de realitzar en horari laboral, i
en coordinació directa amb els serveis tècnics responsables del
contracte. Fins al lliurament i recepció per part de l'ajuntament, el material
subministrat anirà a càrrec de l'empresa subministradora.
6. Les empreses subministradores hauran de tenir cura en tot moment de
l'entorn on s’hagi d'efectuar el subministrament, i seran responsables dels
desperfectes que es poguessin ocasionar tant a l’entorn immediat de
l’immoble, com al seu espai interior i a altres instal·lacions existents.
7. La data de lliurament es concretarà amb caràcter definitiu, d’acord amb
els serveis tècnics municipals i amb ajust als terminis de lliurament i
d'execució contractuals. En tot cas, aquesta data s’haurà de confirmar de
manera explícita, sempre amb una antelació mínima de 48 hores.
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8. Diàriament abans de finalitzar la jornada, es guardaran els materials en
un lloc resguardat, on no puguin causar molèsties a cap dependència. De
tot el material d'embalar, en serà responsable l'empresa adjudicatària; al
final de la jornada, l'edifici haurà de quedar net de qualsevol deixalla.
9. L’ empresa adjudicatària es comprometen pel contracte, a dur a terme la
gestió de residus, de manera correcta i adequada als criteris i normativa,
que siguin vigents i d’aplicació en matèria de medi ambient, en el moment
de realitzar el contracte.
10. En el cas que l’empresa subministradora prevegi la necessitat d’afectar a
la via pública per a operacions de transport de material, aquesta
circumstància es comunicarà directament i amb antelació suficient d’una
setmana als serveis tècnics municipals. En tot cas, s’hauran de respectar
els criteris de màxima seguretat, disposar correctament dels elements de
senyalització adequats, i atenir-se en tot moment a les instruccions del
servei de Policia Local.
11. L’empresa adjudicatària designarà una persona com a coordinadora del
seu àmbit. Aquesta persona assumirà les funcions d’interlocució amb els
serveis tècnics municipals, de donar les instruccions que s’escaiguin a la
resta del personal de l’empresa, de coordinar els treballs en relació amb
les obres concurrents, i de vetllar per les condicions de seguretat i salut i
muntatge. Representarà la responsabilitat de l’empresa
davant
l’ajuntament sobre la qualitat del subministrament i les condicions
correctes i segures de la seva execució.
12. Tot el personal de les empreses adjudicatàries en les obres, hauran
d'anar amb el distintiu identificador de l'ajuntament, en què es farà
constar el nom i cognoms de la persona i el nom de l’empresa.
13. Tot el subministrament s'entendrà amb instal·lació inclosa, entenent
cablejats, mecanismes, equips i tots aquells accessoris propis de tots els
productes i dispositius que ho requereixin, així com de totes les ajudes a
industrials i mitjans auxiliars.
14. Un cop finalitzades les tasques de subministrament i muntatge, i
prèviament a la recepció per part de l’ajuntament, s’aportarà un dossier
tècnic on s’identificaran clarament i amb precisió:
Característiques tècniques.
Acreditació de certificacions.
Manual d’ús, indicant precaucions i protocols de seguretat.
Condicions i recomanacions de manteniment i conservació.
Compromís de garantia.
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15. Un tècnic de l’empresa adjudicatària realitzarà una formació mínima de 4
hores, als responsables de la gestió de l’equipament, sobre el
funcionament de cada maquinària i els seus elements, i les possibilitats
de treball que ofereix.
NORMATIVA MECÀNICA I ELECTRÒNICA

Els aparells de musculació i cardiovascular han de complir la normativa
europea UNE d’obligat compliment. La tapisseria ha de ser resistent als efectes
de la suor i d’eficàcia contra les bactèries i ha de ser de material ignífug.
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
PREVENCIÓ COVID-19
Davant la COVID-19, s’haurà de complir tots els protocols de seguretat i salut
per els treballs de subministrament i instal·lació d’aquest mòdul de Mobles a
mida, tenint en compte que es pot coincidir amb diferents empreses en el
muntatge del mobiliari d’aquest equipament.
Per tant l’Ajuntament demanarà els certificats que consideri necessaris per
garantir la seguretat i salut de tots.
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
• Planta de la distribució dels elements a subministrar

Firmado digitalmente por Agustin Erta Solans DNI 46556485T (TCAT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
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SIGNATURES
ALTRES DADES

1.1.1

Codi

Descripció

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15

BANC HIPEREXTENSIONS de la marca SALTER model M-1017 o
equivalent
MATALÀS/MARFEGA FITNESS 140X60X1.5CM AMB OJALE de la
marca SALTER model Y-5460 o equivalent
SUPORT PER MATALÀS/MARFEGA FITNESS 140X60X1,5CM de la
marca SALTER model I207
MULTI-POWER (PER A DISCS) de la marca SALTER modelM1033/50 o equivalent
SOPORT PER A DISCS I BARRES de la marca SALTER model I1728/50 "ESSENCE" o equivalent
BANC REGULABLE de la marca SALTER model F-1056 "ESSENCE" o
equivalent
SOPORT COMPLET 7 JOC.2 A 14KG. MANCUER de la marca
SALTER model C-1701 o equivalent
SOPORT COMPLET 7 JOC.16 A 28KG MANCUER de la marca
SALTER model C-1702 o equivalent
BANC BICEPS de la marca SALTER model F-1070 "ESSENCE" o
equivalent
BANC PRESS INCLINADO de la marca SALTER model F-1085
"ESSENCE" o equivalent
BANC PRESS HORIZONTAL de la marca SALTER model F-1025
"ESSENCE" o equivalent
BARRA ALÇAMENT 200CM DIA. 50MM AMB FIXAC. de la marca
SALTER model D-2920 o equivalent
BARRA ALÇAMENT 120 CM. DIA.50MM AMB FIXAC. de la marca
SALTER model D-2912 o equivalent
BARRA ONDULADA DIA.50MM AMB FIXACIONS de la marca
SALTER mode D-2936 o equivalent
BARRA ROMANA DIAMETRE 50 MM de la marca SALTER model D2938 o equivalent
JOC FIXACIONS DE POLIAMIDA(PARELL) de la marca SALTER
model D-2800 o equivalent
DISC CAUTXU 2,5 KG. 50 MM. AMB AGAFADOR de la marca
SALTER model D-272 o equivalent

CINTA DE CORRER FAST-80 de la marca SALTER model M-8380 o
equivalent
ELꞏLIPTICA CIRCLE (MONITOR LED) de la marca SALTER model E7
o equivalent
M-9500 CLIMBER "KOR" de la marca SALTER model M-9500 o
equivalent
BICICLETA RECLINADA CIRCLE (MONITOR LED) de la marca
SALTER model R8 o equivalent
BICICLETA CIRCLE (MONITOR LED) de la marca SALTER model B8
o equivalent.
M-055 BICICLETA INDOOR K3 MAGNETICA de la marca SALTER
model M-055 o equivalent. Amb marcador inalàmbric.
PREMSA DE CAMES de la marca SALTER model M-2087
"ESSENCE" o equivalent
EXTENSIÓ DE CAMES de la marca SALTER model M-2026
"ESSENCE" o equivalent
MULTICADERA de la marca SALTER model M-2039 "ESSENCE" o
equivalent
FLEXIÓ DE CAMES de la marca SALTER model M-2027 "ESSENCE"
o equivalent
REM DORSAL de la marca SALTER model M-2041 "ESSENCE" o
equivalent
CONTRACTORA DE PECTORAL de la marca SALTER model M-2084
"ESSENCE" o equivalent
PRESS HORIZONTAL DE PECTORAL de la marca SALTER model M2040 "ESSENCE" o equivalent
TREN DE POLITGES AMB CREUAMENT de la marca SALTER model
M-2094 "ESSENCE" o equivalent
PRESS D'ESPATLLES de la marca SALTER model M-2076
"ESSENCE" o equivalent
ESPATLLERA 240 X 96 CM de la marca SALTER model N-370 o
equivalent
BANC ABDOMINALS de la marca SALTER model F-1062 o equivalent

1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.26
1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30

1.1.32

1.1.31

1.1.33
1.1.34

preu proposat
(sense IVA)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.814,40

0,00

4.029,60

2.016,00

0,00

2.240,00

1.680,00

0,00

0,00

0,00

1.417,60

2.885,60

0,00

0,00

2.970,40

0,00

3.733,60

2.885,60

0,00

2.843,20

7.209,60

0,00

0,00

2.760,00

0,00

0,00

248,77

2.800,00

805,60

0,00

0,00

2.503,20

13,96

801,60

1.595,07

973,55

508,00

338,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

928,80

125,00

847,20

0,00

0,00

2.503,20

84,38

154,87

0,00

0,00

0,00

0,00

56,24
22,90

84,38

14,78

Marca

Model

Justificació

Proposta de marques/models alternatius

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do Té pendent les signatures de Miquel Garriga García. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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IDENTIFICADORES
DOCUMENT

_Plec de clàusules: Plec de clàusules 1428/2020/8656

Té pendents les signatures de:
1.- Miquel Garriga García.

1.1.35
1.1.36

1.1.38

1.1.37

1.1.39

1.1.41

1.1.40

1.1.42
1.1.43
1.1.44
1.1.45
1.1.46

1.1.48

1.1.47

1.1.49

1.1.51

1.1.50

DISC CAUTXU 5 KG. 50 MM. AMB AGAFADOR de la marca SALTER
model D-273 o equivalent
DISC CAUTXU 10 KG. 50 MM. AMB AGAFADOR de la marca
SALTER model D-274 o equivalent
DISC CAUTXU 15 KG. 50 MM. AMB AGAFADOR de la marca
SALTER model D-275 o equivalent
DISC CAUTXU 20 KG. 50 MM. AMB AGAFADOR de la marca
SALTER model D-276 o equivalent
DISC CAUTXU 25 KG. 50 MM. AMB AGAFADOR de la marca
SALTER model D-277 o equivalent
PAVIMENT modular de cautxú de gran resistència i amb poder
d'esmorteir als impactes de duresa min. 80 Sha; densitat 1,30 g/cc, de
GABIA DE FORÇA 50 MM de la marca SALTER model F-1020/50
"ESSENCE" o equivalent
BARRA ALÇAMENT 200CM DIA. 50MM AMB FIXAC. de la marca
SALTER model D-2920 o equivalent
PLATAFORMA PER A SALTS de la marca SALTER model F-1020/PT o
equivalent
FIXACIÓ CORDA de la marca SALTER model D-1020/FC o equivalent
PARALꞏLELES FONS de la marca SALTER model F-1020/MA o
equivalent
ANCLATGE BANDES ELASTIQUES de la marca SALTER model F1020/BE o equivalent
CONJUNT DE POWER BANDS DOS DE 1,3 DOS DE 2,2 DOS DE 3,2
I UNA DE 6,5CM.
CONJUNT DE KETTELBELLS DOS DE 4KG, 6KG, 8KG, 10KG I 12KG
SOPORT DE 2 ALTURA
COMBA DE VELOCITAT de la marca SALTER model CRO55 o
equivalent
COMBA DE VELOCITAT de la marca SALTER model CRO51 o
equivalent
CORDA DE COP LLARG 9M

25,02

0,00

0,00

0,00

0,00

49,78

105,53

0,00

0,00

81,30

129,46

0,00

69,22
2.036,80

0,00
0,00

0,00

0,00

154,87

69,60

263,20

230,40

0,00

0,00

0,00

123,20

488,74

0,00

0,00

83,98

62,37

0,00

14,25
62,37
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P150-2020-002

IVA (21%)

98.621,91 €

import més IVA

0,00 €

Import net ofert

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

import més IVA

98.621,91 €

Diferència

100,0000%

% baixa

Maquinària de FITNESS

Import net

17.116,20 €

SUBTOTAL

2.538,65 €

IVA (21%)

940,80 €

IVA (21%)

591,02 €

IVA (21%)

423,36 €

IVA (21%)

705,60 €

IVA (21%)

595,39 €

IVA (21%)

14.627,45 €

5.420,80 €

3.405,42 €

2.439,36 €

4.065,60 €

3.430,59 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

PREU OFERT

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

81.505,71 €

122.258,57 €

12.088,80 €

CINTA DE CORRER FAST-80 de la marca SALTER model M-8380 o equivalent

3

UTS

1.1.1

4.029,60 €

PREU UNITARI

4.480,00 €

SUBTOTAL

ELꞏLIPTICA CIRCLE (MONITOR LED) de la marca SALTER model E7 o equivalent

2

UTS

1.1.2

2.240,00 €

PREU UNITARI

2.814,40 €

SUBTOTAL

M-9500 CLIMBER "KOR" de la marca SALTER model M-9500 o equivalent

1

UTS

1.1.3

2.814,40 €

PREU UNITARI

2.016,00 €

SUBTOTAL

BICICLETA RECLINADA CIRCLE (MONITOR LED) de la marca SALTER model R8 o equivalent

1

UTS

1.1.4

2.016,00 €

PREU UNITARI

3.360,00 €

SUBTOTAL

BICICLETA CIRCLE (MONITOR LED) de la marca SALTER model B8 o equivalent.

2

UTS

1.1.5

1.680,00 €

PREU UNITARI

2.835,20 €

SUBTOTAL

M-055 BICICLETA INDOOR K3 MAGNETICA de la marca SALTER model M-055 o equivalent. Amb marcador inalàmbric.

2

UTS

1.1.6

1.417,60 €

PREMSA DE CAMES de la marca SALTER model M-2087 "ESSENCE" o equivalent

PREU UNITARI

1.1.7
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3.733,60 €

PREU UNITARI

1

UTS

3.733,60 €

SUBTOTAL

784,06 €

IVA (21%)

2.843,20 €

SUBTOTAL

597,07 €

IVA (21%)

4.517,66 €

3.440,27 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

EXTENSIÓ DE CAMES de la marca SALTER model M-2026 "ESSENCE" o equivalent

1

UTS

1.1.8

2.843,20 €

PREU UNITARI

2.800,00 €

SUBTOTAL

588,00 €

IVA (21%)

3.388,00 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

MULTICADERA de la marca SALTER model M-2039 "ESSENCE" o equivalent

1

UTS

1.1.9

2.800,00 €

PREU UNITARI

2.503,20 €

SUBTOTAL

525,67 €

IVA (21%)

3.028,87 €

605,98 €

IVA (21%)

3.491,58 €

0,00 €

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

IVA (21%)

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

0,00 €

PREU OFERT

PREU OFERT

FLEXIÓ DE CAMES de la marca SALTER model M-2027 "ESSENCE" o equivalent

1

UTS

1.1.10

2.503,20 €

PREU UNITARI

2.885,60 €

SUBTOTAL

REM DORSAL de la marca SALTER model M-2041 "ESSENCE" o equivalent

1

UTS

1.1.11

2.885,60 €

PREU UNITARI

2.970,40 €

SUBTOTAL

623,78 €

IVA (21%)

3.594,18 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

CONTRACTORA DE PECTORAL de la marca SALTER model M-2084 "ESSENCE" o equivalent

1

UTS

1.1.12

2.970,40 €

PREU UNITARI

2.885,60 €

SUBTOTAL

605,98 €

IVA (21%)

3.491,58 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

PRESS HORIZONTAL DE PECTORAL de la marca SALTER model M-2040 "ESSENCE" o equivalent

1

UTS

1.1.13

2.885,60 €

PREU UNITARI

7.209,60 €

SUBTOTAL

1.514,02 €

IVA (21%)

8.723,62 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

TREN DE POLITGES AMB CREUAMENT de la marca SALTER model M-2094 "ESSENCE" o equivalent

1

UTS

1.1.14

7.209,60 €

PRESS D'ESPATLLES de la marca SALTER model M-2076 "ESSENCE" o equivalent

PREU UNITARI

1.1.15

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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2.760,00 €

PREU UNITARI

1

UTS

2.760,00 €

SUBTOTAL

579,60 €

IVA (21%)

746,30 €

SUBTOTAL

156,72 €

IVA (21%)

3.339,60 €

903,02 €

ESPATLLERA 240 X 96 CM de la marca SALTER model N-370 o equivalent

3

UTS

1.1.16

248,77 €

PREU UNITARI

805,60 €

SUBTOTAL

169,18 €

IVA (21%)

974,78 €

BANC ABDOMINALS de la marca SALTER model F-1062 o equivalent

1

UTS

1.1.17

805,60 €

PREU UNITARI

801,60 €

SUBTOTAL

168,34 €

IVA (21%)

969,94 €

BANC HIPEREXTENSIONS de la marca SALTER model M-1017 o equivalent

1

UTS

1.1.18

801,60 €

PREU UNITARI

167,52 €

SUBTOTAL

35,18 €

IVA (21%)

202,70 €

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

PREU OFERT

0,00 €

0,00 €

IVA (21%)

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

PREU OFERT

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

MATALÀS/MARFEGA FITNESS 140X60X1.5CM AMB OJALE de la marca SALTER model Y-5460 o equivalent

12

UTS

1.1.19

13,96 €

PREU UNITARI

125,00 €

SUBTOTAL

26,25 €

IVA (21%)

151,25 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

SUPORT PER MATALÀS/MARFEGA FITNESS 140X60X1,5CM de la marca SALTER model I207

1

UTS

1.1.20

125,00 €

PREU UNITARI

2.503,20 €

SUBTOTAL

525,67 €

IVA (21%)

3.028,87 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

MULTI-POWER (PER A DISCS) de la marca SALTER modelM-1033/50 o equivalent

1

UTS

1.1.21

2.503,20 €

PREU UNITARI

338,40 €

SUBTOTAL

71,06 €

IVA (21%)

409,46 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

SOPORT PER A DISCS I BARRES de la marca SALTER model I-1728/50 "ESSENCE" o equivalent

1

UTS

1.1.22

338,40 €

BANC REGULABLE de la marca SALTER model F-1056 "ESSENCE" o equivalent

PREU UNITARI

1.1.23

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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508,00 €

PREU UNITARI

2

UTS

1.016,00 €

SUBTOTAL

213,36 €

IVA (21%)

973,55 €

SUBTOTAL

204,45 €

IVA (21%)

1.229,36 €

1.178,00 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

SOPORT COMPLET 7 JOC.2 A 14KG. MANCUER de la marca SALTER model C-1701 o equivalent

1

UTS

1.1.24

973,55 €

PREU UNITARI

1.595,07 €

SUBTOTAL

334,96 €

IVA (21%)

1.930,03 €

147,00 €

IVA (21%)

847,00 €

0,00 €

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

IVA (21%)

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

0,00 €

PREU OFERT

PREU OFERT

SOPORT COMPLET 7 JOC.16 A 28KG MANCUER de la marca SALTER model C-1702 o equivalent

1

UTS

1.1.25

1.595,07 €

PREU UNITARI

700,00 €

SUBTOTAL

BANC BICEPS de la marca SALTER model F-1070 "ESSENCE" o equivalent

1

UTS

1.1.26

700,00 €

PREU UNITARI

928,80 €

SUBTOTAL

195,05 €

IVA (21%)

1.123,85 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

BANC PRESS INCLINADO de la marca SALTER model F-1085 "ESSENCE" o equivalent

1

UTS

1.1.27

928,80 €

PREU UNITARI

847,20 €

SUBTOTAL

177,91 €

IVA (21%)

1.025,11 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

BANC PRESS HORIZONTAL de la marca SALTER model F-1025 "ESSENCE" o equivalent

1

UTS

1.1.28

847,20 €

PREU UNITARI

309,74 €

SUBTOTAL

65,05 €

IVA (21%)

374,79 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

BARRA ALÇAMENT 200CM DIA. 50MM AMB FIXAC. de la marca SALTER model D-2920 o equivalent

2

UTS

1.1.29

154,87 €

PREU UNITARI

84,38 €

SUBTOTAL

17,72 €

IVA (21%)

102,10 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

BARRA ALÇAMENT 120 CM. DIA.50MM AMB FIXAC. de la marca SALTER model D-2912 o equivalent

1

UTS

1.1.30

84,38 €

BARRA ONDULADA DIA.50MM AMB FIXACIONS de la marca SALTER mode D-2936 o equivalent

PREU UNITARI

1.1.31

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do Té pendent les signatures de Miquel Garriga García. 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

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

_Plec de clàusules: Plec de clàusules 1428/2020/8656

Té pendents les signatures de:
1.- Miquel Garriga García.

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic de Projectes 1 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Signat 23/12/2020 11:45
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SIGNATURES
ALTRES DADES

84,38 €

PREU UNITARI

2

UTS

168,77 €

SUBTOTAL

35,44 €

IVA (21%)

56,24 €

SUBTOTAL

11,81 €

IVA (21%)

204,21 €

68,05 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

BARRA ROMANA DIAMETRE 50 MM de la marca SALTER model D-2938 o equivalent

1

UTS

1.1.32

56,24 €

PREU UNITARI

183,23 €

SUBTOTAL

38,48 €

IVA (21%)

221,71 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

JOC FIXACIONS DE POLIAMIDA(PARELL) de la marca SALTER model D-2800 o equivalent

8

UTS

1.1.33

22,90 €

PREU UNITARI

118,27 €

SUBTOTAL

24,84 €

IVA (21%)

143,11 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

DISC CAUTXU 2,5 KG. 50 MM. AMB AGAFADOR de la marca SALTER model D-272 o equivalent

8

UTS

1.1.34

14,78 €

PREU UNITARI

300,19 €

SUBTOTAL

63,04 €

IVA (21%)

363,23 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

DISC CAUTXU 5 KG. 50 MM. AMB AGAFADOR de la marca SALTER model D-273 o equivalent

12

UTS

1.1.35

25,02 €

PREU UNITARI

597,41 €

SUBTOTAL

125,46 €

IVA (21%)

722,87 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

DISC CAUTXU 10 KG. 50 MM. AMB AGAFADOR de la marca SALTER model D-274 o equivalent

12

UTS

1.1.36

49,78 €

PREU UNITARI

975,65 €

SUBTOTAL

204,89 €

IVA (21%)

1.180,54 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

DISC CAUTXU 15 KG. 50 MM. AMB AGAFADOR de la marca SALTER model D-275 o equivalent

12

UTS

1.1.37

81,30 €

PREU UNITARI

1.266,34 €

SUBTOTAL

265,93 €

IVA (21%)

1.532,27 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

DISC CAUTXU 20 KG. 50 MM. AMB AGAFADOR de la marca SALTER model D-276 o equivalent

12

UTS

1.1.38

105,53 €

DISC CAUTXU 25 KG. 50 MM. AMB AGAFADOR de la marca SALTER model D-277 o equivalent

PREU UNITARI

1.1.39

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do Té pendent les signatures de Miquel Garriga García. 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

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

_Plec de clàusules: Plec de clàusules 1428/2020/8656

Té pendents les signatures de:
1.- Miquel Garriga García.
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El document ha estat signat per :
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SIGNATURES
ALTRES DADES

129,46 €

PREU UNITARI

12

UTS

1.553,47 €

SUBTOTAL

326,23 €

IVA (21%)

2.491,78 €

SUBTOTAL

523,27 €

IVA (21%)

1.879,70 €

3.015,05 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

PAVIMENT modular de cautxú de gran resistència i amb poder d'esmorteir als impactes de duresa min. 80 Sha; densitat 1,30 g/cc, de 8mm de gruix d imesions 100 x 100 cm de color gris L-1502 o equivalent

36

UTS

1.1.40

69,22 €

PREU UNITARI

2.036,80 €

SUBTOTAL

427,73 €

IVA (21%)

2.464,53 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

GABIA DE FORÇA 50 MM de la marca SALTER model F-1020/50 "ESSENCE" o equivalent

1

UTS

1.1.41

2.036,80 €

PREU UNITARI

154,87 €

SUBTOTAL

32,52 €

IVA (21%)

187,39 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

BARRA ALÇAMENT 200CM DIA. 50MM AMB FIXAC. de la marca SALTER model D-2920 o equivalent

1

UTS

1.1.42

154,87 €

PREU UNITARI

263,20 €

SUBTOTAL

55,27 €

IVA (21%)

318,47 €

14,62 €

IVA (21%)

48,38 €

IVA (21%)

84,22 €

278,78 €

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

IVA (21%)

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

0,00 €

PREU OFERT

PREU OFERT

PREU OFERT

PLATAFORMA PER A SALTS de la marca SALTER model F-1020/PT o equivalent

1

UTS

1.1.43

263,20 €

PREU UNITARI

69,60 €

SUBTOTAL

FIXACIÓ CORDA de la marca SALTER model D-1020/FC o equivalent

1

UTS

1.1.44

69,60 €

PREU UNITARI

230,40 €

SUBTOTAL

PARALꞏLELES FONS de la marca SALTER model F-1020/MA o equivalent

1

UTS

1.1.45

230,40 €

PREU UNITARI

123,20 €

SUBTOTAL

25,87 €

IVA (21%)

149,07 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

ANCLATGE BANDES ELASTIQUES de la marca SALTER model F-1020/BE o equivalent

1

UTS

1.1.46

123,20 €

CONJUNT DE POWER BANDS DOS DE 1,3 DOS DE 2,2 DOS DE 3,2 I UNA DE 6,5CM.

PREU UNITARI

1.1.47

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do Té pendent les signatures de Miquel Garriga García. 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

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

_Plec de clàusules: Plec de clàusules 1428/2020/8656

Té pendents les signatures de:
1.- Miquel Garriga García.

83,98 €

PREU UNITARI

1

UTS

83,98 €

SUBTOTAL

17,64 €

IVA (21%)

488,74 €

SUBTOTAL

102,64 €

IVA (21%)

101,62 €

591,38 €

26,20 €

IVA (21%)

5,99 €

IVA (21%)

13,10 €

IVA (21%)

150,94 €

34,49 €

75,47 €

0,00 €

PREU OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

IVA (21%)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

IVA (21%)

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

SUBTOTAL OFERT

0,00 €

0,00 €

PREU OFERT

PREU OFERT

PREU OFERT

PREU OFERT

CONJUNT DE KETTELBELLS DOS DE 4KG, 6KG, 8KG, 10KG I 12KG I SOPORT DE 2 ALTURA

1

UTS

1.1.48

488,74 €

PREU UNITARI

124,74 €

SUBTOTAL

COMBA DE VELOCITAT de la marca SALTER model CRO55 o equivalent

2

UTS

1.1.49

62,37 €

PREU UNITARI

28,50 €

SUBTOTAL

COMBA DE VELOCITAT de la marca SALTER model CRO51 o equivalent

2

UTS

1.1.50

14,25 €

PREU UNITARI

62,37 €

SUBTOTAL

CORDA DE COP LLARG 9M

1

UTS

1.1.51

62,37 €

PREU UNITARI

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do Té pendent les signatures de Miquel Garriga García. 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

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic de Projectes 1 de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Signat 23/12/2020 11:45
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SIGNATURES
ALTRES DADES

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

_Plec de clàusules: Plec de clàusules 1428/2020/8656

Té pendents les signatures de:
1.- Miquel Garriga García.

