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ACTA DE VERIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE A

SERVEI CATALA DE TRANSIT

1. Identificació de la sessió
Dia: 4 de desembre de 2020
Hora: 14:15 hores
Lloc: Mitjançant correu electrònic
Contracte: 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 durant el període entre l’1 de gener de 2021, o la data en que es formalitzi el
contracte si és posterior, i el 31 de desembre de 2021 (Exp. 2021-11).
2. Membres assistents de la Mesa
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Miquel Angel Salvador

President suplent

M. Seila Sancho

Secretària

Consol Serrano

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

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

Montserrat Asprer
Elisabet Luceño

Tècnica superior
Vocal
de
Promotora

la

Unitat

3. Ordre del dia
Validació de la documentació administrativa requerida a l’empresa licitadora.
4. Desenvolupament de la sessió i acords


En data 20 de novembre de 2020 es va requerir a l’única empresa licitadora
SKYKNIGHT HELICOPTERS, tal i com es va acordar en l’acta de la Mesa
d’obertura del sobre A del dia 26 de novembre de 2020, la següent documentació:
-

Aclariment de la resposta de l’apartat “Parte IV: Criterios de selección” del
DEUC.

L’empresa SKYKNIGHT HELICOPTERS, en data 2 de desembre, va entregar la
documentació requerida en temps i forma i, el 2 de desembre, es va posar a
disposició de tots els membres de la Mesa mitjançant correu electrònic.
Analitzada tota la documentació aportada, la Mesa acorda que l’empresa ha presentat
tota la documentació requerida i que aquesta s’ajusta als requisits legals i als
requeriments del plec.
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Per tot això, i d’acord amb els articles 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, i els articles 21 i 22 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que
es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, la Mesa acorda l’admissió de l’empresa licitadora i la convocatòria d’obertura
del sobre B corresponent a la documentació per a la valoració dels criteris objectius i
l’oferta econòmica.

El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president
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