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GENERALITAT DE CATALUNYA

Obertura sobre A
Expedient

SCT-2021-11

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

Modalitat

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: 26 de novembre de 2020
Horari: 13 hores
Lloc: Virtual (Teams)

Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Miquel Angel Salvador

President suplent

M. Seila Sancho

Secretària

Consol Serrano

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

Vocal en
representació d'Intervenció
/ Control Intern
Vocal en representació
Tècnica superior
d'Assessoria Jurídica
Vocal
Vocal de la Unitat
Promotora

Montserrat Asprer
Elisabet Luceño
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Ordre del dia
1. Lectura de l'anunci de licitació i del certificat de les ofertes presentades.
2. Obertura sobre A (documentació administrativa)
3. Admissió/esmenes documentació presentada.

Desenvolupament de la sessió
S’obre la sessió de la Mesa de Contractació i tot seguit, s’informa que la única empresa
presentada és la següent:

En primer lloc, el president informa a la Mesa que, en data 16 de novembre de 2020, a
través de l’EACAT, ha tingut entrada la comunicació d’interposició d’un recurs especial de
contractació al Tribunal Català de Contractes de Sector Públic (TCCSP) contra els plecs que
regeixen el contracte del servei de noliejament de l’helicòpter.
En data 18 de novembre de 2020, s’ha publicat en el perfil de contractant la interposició del
recurs especial, per tal de donar compliment al que s’estableix a l’article 63 de la LCSP.
Així mateix, s’informa als assistents que l’empresa SKYKNIGHT HELICOPTERS, en data 25
de novembre de 2020, a través del Portal de Contractació, ha manifestat el següent:
“Bon dia.
Hem enviat la paraula clau per a la obertura de la oferta presentada. En la mesura del possible, els
preguem que ajornin aquesta obertura a disposar de resolució relativa al recurs presentat, com a
mínim a la possible suspensió per aplicació de mesures cautelars si han estat sol·licitades (ignorem el
motiu de recurs i si s'ha sol·licitat aquesta mesura), ja que d'altra manera les ofertes podrien quedar
revelades per a una fututa segona licitació en cas d'estimar-se el recurs presentat per Eliance.”

Atès que, a data d’avui, el Tribunal Català de Contractes de Sector Públic no ha fet cap
pronunciament exprés en relació amb la suspensió del procediment, la Mesa decideix
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procedir a l’obertura del Sobre A, d’acord amb el que indica la clàusula onzena del plec de
clàusules administratives particulars.
Un cop revisada la documentació de l’empresa presentada, la Mesa declara que a l’apartat
“Parte IV: Criterios de selección” del DEUC de l’empresa SKYKNIGHT HELICOPTERS,
S.A., a on l’operador econòmic declara que compleix amb tots els criteris de selecció
requerits, està seleccionada la resposta “No” i, per aquest motiu, es considera necessari
l’aclariment d’aquesta resposta.

Acord
Requerir, com a esmena de la documentació administrativa del sobre A, l’aclariment de la
resposta de l’apartat “Parte IV: Criterios de selección” del DEUC de l’empresa SKYKNIGHT
HELICOPTERS, S.A., que haurà de presentar en un termini de tres dies.

El president suplent aixeca la sessió a les 13.30 hores, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta.

La secretària

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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