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SERVEI CATALA DE TRANSIT

Obertura sobre B
Expedient

SCT-2021-11

Modalitat

Unitat
promotora

Servei de Gestió i Informació del Trànsit

Procediment

Obert

Objecte

Servei de noliejament d’un helicòpter biturbina amb sistema de captació, gravació
i transmissió d’imatges pel desenvolupament de les missions del servei català de
trànsit

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

1.778.482,97

Valor estimat

9.871.814,86

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €
0,00

-

1.778.482,97
-

De l’1 de gener de 2021, o data de signatura del contracte si aquest és posterior,
fins el 31 de desembre de 2021.

Identificació de la sessió
Data: 19 de maig de 2021
Horari: 13 hores
Lloc: Virtual (Teams)

Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Miquel Angel Salvador

President suplent

Sònia Badenas

Secretària suplent

Consol Serrano

Vocal en
representació d'Intervenció /
Control Intern
Vocal en representació
d'Assessoria Jurídica
Vocal

Cap servei de Gestió
Econòmica i contractació
Tècnica superior de la
Secció de Contractació i
Règim Interior
Supervisora

Montserrat Asprer
Elisabet Luceño

Tècnica superior
Vocal de la Unitat
Promotora
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Ordre del dia
Acte públic obertura sobre B.
Desenvolupament de la sessió

SERVEI CATALA DE TRANSIT

1. A l’hora fixada en la convocatòria s’inicia la sessió pública.
El president suplent obre la sessió, s’obre el sobre B i es llegeix la documentació de les ofertes amb
criteris avaluables automàticament presentades (Memòria explicativa o descriptiva d’acord
l’exposat amb el títol 9 del plec de prescripcions tècniques i sobre qualsevol altre qüestió que calgui
explicar d’acord als requeriments dels plecs i, a banda de la documentació relativa a l’oferta
econòmica, segons model de l’annex 2 del plec de clàusules administratives, si escau, la
corresponent als criteris d’adjudicació la valoració dels quals depengui de criteris objectius
avaluables de forma automàtica) pel seu anàlisi i valoració, de les següents empreses licitadores:
-

SKYNIGHT HELICOPTERS, S.A.

2. Es llegeix la documentació tècnica aportada.

3. A continuació, es llegeix l’import de l’oferta econòmica presentada i els altres criteris avaluables
automàticament:
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4. Tot seguit, s’informa als assistents que la unitat tècnica encarregada d’analitzar les ofertes
comprovarà que efectivament tota la documentació correspongui als criteris de valoració
corresponents.

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Acords
La Mesa acorda requerir un informe de valoració a la unitat promotora del contracte, a la qual es farà
arribar la documentació presentada als efectes que pugui ser tinguda en compte per a la seva aprovació
per part de la Mesa de contractació.
Es dona per finalitzada la reunió telemàtica a les 13:30 hores. El president suplent aixeca la sessió, de
la qual estenc, com a secretària suplent, aquesta acta.
La secretària suplent

Vist i plau
El president suplent

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci AOC. La
política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les
manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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