IT/G2024 IT-2019-20126

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Resolució d'adjudicació del contracte
Contracte : Contracte Públic
Unitats promotores : Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Direcci
General de la Policia i Servei Català de Trànsit
Tipus : Serveis
Expedient :
IT-2019-20126
Procediment : Obert
Títol : Serveis dels mitjans aeris anuals del Departament d’Interior i subministrament de
retardant de llarga durada, per al 2019, distribuïts en 7 lots.
Antecedents
1. Per resolució de data 06.05.2019 s'aprova l’expedient de contractació del contracte de
referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. El dia 06.05.2019, es celebra la reunió de la Mesa de Contractació per fer l’obertura
dels sobres "A" i qualificar la documentació de caràcter general aportada pels licitadors a fi
d’acreditar la capacitat i solvència exigida com a requisit d’aptitud per contractar amb el
sector públic.
Les empreses que s’han presentat són les següents:
NIF

Empreses licitadores

B30575096

ROTORSUN, SL, lot 3
PEGASUS AVIACIÓN, SA-MARTINEZ RIDAO AVIACIÓN, SL,
Compromís d’UTE, lot 5

B91873695

MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, SL, lot 7

B25500786

HELI-TRANS PYRINEES, SL, lots 2, 4 i 6

B46431276

AVIALSA T-35, SL, lot 5

B08125940

ELIANCE HELICOPTER GLOBAL SERVICES, SL, lots 3, 4 i 6

A41017161

PEGASUS AVIACION, SA, lots 3 i 4

B64012966

BIGAS GRUP HELICOPTERS, SLU, lots 2 i 4

Un cop es comprova que s'ha presentat correctament la documentació administrativa, previ
requeriment d'esmenes a les empreses Avialsa T-35, SL i Bigas Grup Helicopters, SLU
que esmenen en termini, totes les empreses queden admeses a la licitació.
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3. En data 11.06.2019, s'obren els sobres "B", tot donant-se a conèixer les ofertes relatives
als criteris d’adjudicació no dependents d’un judici de valor (entre altres el preu), que són
les següents:

DEPARTAMENT D'INTERIOR

ROTORSUN, SL

Oferta econòmica
Lot

3

Oferta pel noliejament d’un helicòpter
polivalent biturbina amb grua de rescat i
galleda externa d’immersió instrumentat
segons les regles de vol VFR-nocturn
adscrit a la DGPEIS
Bonificació per hora no volada
Nombre hores de vol
Preu hora de vol en cas de sobrepassar
hores fixades

Pressupost
màxim
licitació

TOTAL SENSE
IVA

1.133.333,33 €

995.624,00 €

900,00 €
24,00 hores
500,00 €

UTE PEGASUS-MARTINEZ RIDAO
Pressupost
màxim
licitació

Oferta econòmica
Lot

5

1.410.000,00

Noliejament de 2 avions AVA
Bonificació per hora no volada
Nombre hores de vol
Preu hora de vol en cas de sobrepassar
hores fixades

TOTAL SENSE
IVA
1.406.000,00 €
126,00 €
10,00 hores
420,00 €

MARTINEZ RIDAO, SL

Lot
7

Import
unitari
sense IVA

Oferta econòmica
Subministrament de retardant
de llarga durada

1,61

Quantitat

Total

130.000

209.300,00

€

IVA 21 %
Total

43.953,00
253.253,00

€
€
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LOT 2

DEPARTAMENT D'INTERIOR

HELI-TRANS PYRINEES, SL
Despeses per Manteniment
programat / preventiu, dies de servei
A
de la tripulació de l'empresa i sistema
de captació i gravació d'imatges
(DMP)
Oferta pel concepte de despeses fixes,
MENSUAL, per manteniment preventiu,
operació tècnica, hangaratge,
estructura, gestió aeronavegabilitat
1.2.1
CAMO, gestió administració i de vol,
formació i reciclatge de tripulacions,
gestió llicències i autoritzacions i
assegurances
L'oferta per dia de disponibilitat de pilot
1.2.2
(guàrdies de 12 h) (informar PREU/DIA)
Despesa MENSUAL de disponibilitat de
sistema de captació i gravació d'imatges
1.2.3.
(càmera geoestabilitzada amb consola
de control, suport i aplicació informàtica)
amb servei de manteniment.
Certificació i homologació aeronàutica
del sistema de captació i gravació
d'imatges ofert per l'empresa
1.2.4.
adjudicatària, incloent material i ma
d'obra per a la instal·lació del sistema de
transmissió d'imatges facilitat pel SCT.
TOTAL DMP

B

1.1.4

C

1.1.1
1.1.2

Despeses per treballs de
reposició correctiva d'elements
avariats o malmesos
sobrevinguts (TM)
PREU/HORA de mà d'obra de
tècnic/mecànic de manteniment
correctiu i millora (*)

Despeses de Treballs de
Reposició correctiva
d'elements funcionals
contemplats al pressupost del
contracte, totes incloses (DTR)
Revisió de les 600 hores cèl·lula /
motor, incloent totes les revisions
inferiors i la de 24 mesos, canvi
de les pales del rotor de cua i els
"spherical trust bearings bolts"
amb ma d'obra i material.
Canvi component del motor

Import
màxim

Oferta

Total sense
IVA

6.500,00
€

5.980,00 €

47.480,00 €

450,00 €

414,00 €

64.998,00 €

4.700,00
€

4.324,00 €

34.592,00 €

20.000,0
0€

18.400,00 €

18.400,00 €

165.830,00 €

Import màxim

Total sense
IVA

90.000,00 €

90.000,00 €

Import
màxim

Oferta

Total sense
IVA

65.000,00
€

59.800,00 €

59.800,00 €

4.000,00 €

3.680,00 €

3.680,00 €
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"Drain Valve Assy" amb ma
d'obra i material inclòs.
Canvi Módul-1 del motor ARRIEL1D1. inclós material i ma d'obra

1.1.3

60.000,00
€

55.200,00 €

118.680,00
€

TOTAL DTR

374.510,00 €

TOTAL OFERTA ECONÒMICA

DEPARTAMENT D'INTERIOR

55.200,00 €

Altres criteris valorables automàticament
D
E

F

El licitador oferta dins del preu del contracte un sensor IR inclòs
dins les característiques de la càmera
El licitador oferta dins del preu del contracte respecte a les
característiques del l’equip de captació i gravació un sistema
complementari i alternatiu de transmissió d’imatges en temps real
El licitador oferta dins dins del preu del contracte respecte a les
característiques de l’equip de captació i gravació d’un sistema
informàtic amb posicionament de l’aeronau sobre cartografia, on
figuri la xarxa viària catalana i els punts quilomètrics (PK) de les
carreteres

Oferta econòmica
Lot
Noliejament d’1 helicòpter polivalent
4

SÍ
SÍ

SÍ

Pressupost
màxim
licitació

TOTAL SENSE IVA

470.000,00

446.500,00 €
130,00 €
10 hores

Bonificació per hora no volada
Nombre hores de vol
Preu hora de vol en cas de sobrepassar
hores fixades

730,00 €

Oferta econòmica
Lot
Oferta pel noliejament d’un helicòpter
polivalent biturbina instrumentat VFRnocturn,
Bonificació per hora no volada
6
Nombre hores de vol
Preu hora de vol en cas de sobrepassar
hores fixades
Memòria tècnica explicativa de la millora que ofereixen
Prelació de lots: 4-6

Pressupost
màxim
licitació

TOTAL SENSE IVA

854.000,00

836.920,00 €
130,00 €
5 hores
750,00 €

SI
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AVIALSA T-35, SL
Pressupost
màxim
licitació

Oferta econòmica

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Lot

5

TOTAL SENSE
IVA
1.360.000,00 €
139,00 €
6,00 hores

1.410.000,00

Noliejament de 2 avions AVA
Bonificació per hora no volada
Nombre hores de vol
Preu hora de vol en cas de sobrepassar
hores fixades

412,00 €

ELIANCE HELICOPTER GLOBAL SERVICES, SL

3

Pressupost
màxim licitació

Oferta econòmica

Lot

Oferta pel noliejament d’un helicòpter
polivalent biturbina amb grua de rescat i
galleda externa d’immersió instrumentat
segons les regles de vol VFR-nocturn adscrit
a la DGPEIS
Bonificació per hora no volada
Nombre hores de vol
Preu hora de vol en cas de sobrepassar hores
fixades

Oferta econòmica

Lot

Noliejament d’1 helicòpter polivalent
4

1.133.333,33 €

963.219,99 €

640,00 €
23,34 hores
0,01 €
Pressupost
màxim licitació

TOTAL SENSE IVA

470.000,00

446.500,00 €
600,00 €
20,00 hores

Bonificació per hora no volada
Nombre hores de vol
Preu hora de vol en cas de sobrepassar hores
fixades

Oferta econòmica

Lot

6

TOTAL SENSE IVA

Oferta pel noliejament d’un helicòpter
polivalent biturbina instrumentat VFR-nocturn,
Bonificació per hora no volada
Nombre hores de vol
Preu hora de vol en cas de sobrepassar hores
fixades

0,01 €
Pressupost
màxim licitació

TOTAL SENSE IVA

854.000,00

854.000,00 €
1.000,00 €
34,68 €
0,01 €

Prelació de lots: 3-6-4
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PEGASUS AVIACION

Oferta econòmica

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Lot

3

Oferta pel noliejament d’un helicòpter
polivalent biturbina amb grua de rescat i
galleda externa d’immersió instrumentat
segons les regles de vol VFR-nocturn
adscrit a la DGPEIS
Bonificació per hora no volada
Nombre hores de vol
Preu hora de vol en cas de sobrepassar
hores fixades

1.133.333,33 €

857.500,00 €

0,00 €

Noliejament d’1 helicòpter polivalent
4

TOTAL SENSE
IVA

900,00 €
35,00 €

Oferta econòmica

Lot

Pressupost
màxim
licitació

Pressupost
màxim licitació

TOTAL SENSE
IVA

470.000,00

425.000,00 €
625,00 €
30,00 hores

Bonificació per hora no volada
Nombre hores de vol
Preu hora de vol en cas de sobrepassar
hores fixades

0,00 €

Prelació de lots: 3-4
BIGAS GRUP
L’empresa presenta oferta econòmica (apartat 1.2.1) per al lot 3 però havia manifestat
presentar-se únicament al lot 2 i 4.

A

LOT 2

1.2.1

1.2.2
1.2.3.

Despeses per Manteniment
programat / preventiu, dies de servei
de la tripulació de l'empresa i sistema
de captació i gravació d'imatges
(DMP)
Oferta pel concepte de despeses fixes,
MENSUAL, per manteniment preventiu,
operació tècnica, hangaratge,
estructura, gestió aeronavegabilitat
CAMO, gestió administració i de vol,
formació i reciclatge de tripulacions,
gestió llicències i autoritzacions i
assegurances
L'oferta per dia de disponibilitat de pilot
(guàrdies de 12 h) (informar PREU/DIA)
Despesa MENSUAL de disponibilitat de
sistema de captació i gravació d'imatges
(càmera geoestabilitzada amb consola

Import
màxim

Oferta

Total sense
IVA

6.400,00 €

51.200,00 €

450,00 €

420,00 €

65.940,00 €

4.700,00
€

4.600,00 €

36.800,00 €

6.500,00
€
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de control, suport i aplicació informàtica)
amb servei de manteniment.
Certificació i homologació aeronàutica
del sistema de captació i gravació
d'imatges ofert per l'empresa
adjudicatària, incloent material i ma
d'obra per a la instal·lació del sistema de
transmissió d'imatges facilitat pel SCT.

DEPARTAMENT D'INTERIOR

1.2.4.

20.000,00
€

19.000,00

172.940,00
€

TOTAL DMP

B

1.1.4

C

1.1.1

1.1.2

1.1.3

19.000,00 €

Despeses per treballs de
reposició correctiva d'elements
avariats o malmesos
sobrevinguts (TM)
PREU/HORA de mà d'obra de
tècnic/mecànic de manteniment
correctiu i millora (*)
Despeses de Treballs de
Reposició correctiva
d'elements funcionals
contemplats al pressupost del
contracte, totes incloses (DTR)
Revisió de les 600 hores cèl·lula /
motor, incloent totes les revisions
inferiors i la de 24 mesos, canvi
de les pales del rotor de cua i els
"spherical trust bearings bolts"
amb ma d'obra i material.
Canvi component del motor
"Drain Valve Assy" amb ma
d'obra i material inclòs.
Canvi Módul-1 del motor
ARRIEL-1D1. inclós material i ma
d'obra

Import màxim

Total
sense
IVA

90.000,00 €

90.000,00
€

Import
màxim

Oferta

Total
sense IVA

65.000,00
€

64.000,00 €

64.000,00
€

4.000,00
€

3.900,00 €

3.900,00 €

60.000,00
€

59.500,00 €

59.500,00 €

TOTAL DTR

127.400,00
€

TOTAL OFERTA ECONÒMICA

390.340,00
€

Altres criteris valorables automàticament
D
E

F

El licitador oferta dins del preu del contracte un sensor IR inclòs
dins les característiques de la càmera
El licitador oferta dins del preu del contracte respecte a les
característiques del l’equip de captació i gravació un sistema
complementari i alternatiu de transmissió d’imatges en temps real
El licitador oferta dins del preu del contracte respecte a les
característiques de l’equip de captació i gravació d’un sistema
informàtic amb posicionament de l’aeronau sobre cartografia, on
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figuri la xarxa viària catalana i els punts quilomètrics (PK) de les
carreteres

Oferta econòmica

Lot

Noliejament d’1 helicòpter polivalent

DEPARTAMENT D'INTERIOR

4

Pressupost
màxim licitació

TOTAL SENSE IVA

470.000,00

300.000,00 €
130,00 €
305,00 €

Bonificació per hora no volada
Nombre hores de vol
Preu hora de vol en cas de sobrepassar hores
fixades

700,00 €

Memòria tècnica explicativa de la millora que ofereixen SI
Prelació de lots: 4
4. En data 28.06.2019 es reuneix la Mesa de Contractació per tal d’estudiar les ofertes dels
lots 2 i 4.
En relació amb el lot núm. 2, la Mesa considera que, tenint en compte l’error incorregut per
l’Administració, cap de les dues empreses licitadores (Helitrans Pyrinees, SLU i Bigas
Group Helicopter, SL) han presentat oferta pel que fa al criteri B del model de proposició
econòmica (preu/hora de mà d’obra de tècnic mecànic de manteniment correctiu i millora)
atès que l’annex no contenia la casella per tal d’introduir aquest import.
Per aquesta raó s’acorda requerir a les empreses Bigas Grup Helicopters SLU i Heli-Trans Pyrinees,
SL per tal presentin en un sobre tancat en el registre del Departament d’Interior (c. Diputació, 355,
Barcelona) amb l’oferta sobre el preu/hora de mà d’obra esmentat, fins un termini que finalitza el dia
17.06.2019.
En aquest sentit, s’acorda convocar a les empreses a un acte d’obertura públic que tindrà lloc el dia
19.06.2019 i seguir amb els tràmits oportuns per a l’adjudicació d’aquest lot.
Pel que fa al lot núm. 4, i en relació amb l’oferta presentada per l’empresa Bigas Group Helicopter,
S.L, la Mesa acorda enviar requeriment a l’esmentada empresa per tal que justifiqués la baixa
anormal de la seva oferta. A la vista de les argumentacions fetes per l’empresa, en el seu escrit de
data 21.06.2019, la Mesa determina que cal excloure-la atès que es considera que les argumentacions
fetes no justifiquen la viabilitat de la seva oferta i, per tant, no es valora.
5. A l’espera de rebre les ofertes del preu/hora de mà d’obra del lot 2, i per tal de seguir amb la
tramitació de la contractació de la resta dels lots, en data 10.07.2019 es reuneix de nou la Mesa de
Contractació.
En aquest acta, en primer lloc el president comunica a la Mesa la valoració de les ofertes
econòmiques, emesa en data 21.06.2019 pel sub-director general d’Administració i Recursos
Humans de la DGPEIS, pel que fa als lots 3, 4, 5 i 7 i pel sub-director general d’Administració i
Serveis de la DGP, pel lot 6. La valoració queda resumida en els quadres següents:
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DEPARTAMENT D'INTERIOR

LOT 3

Preu més baix (80
punts)
Bonificació més alta
per hora de vol no
volada (10 punts).
Només es puntuaran
aquelles ofertes que
ofereixin una
bonificació superior a la
indicada en la clàusula
N2 del QC (125 €/hora)
Preu més baix del preu
d’hora de vol en cas de
sobrepassar el nombre
d’hores de vol fixades
en el contracte (5
punts)
Major nombre d’hores
de vol addicionals de
aeronaus a disposició
sobre les fixades en
cada un dels lots (5
punts). El nombre
d’hores màxim que es
pot oferir per aquest
concepte és fins a un
màxim del 10 % de
hores de vol fixat en els
plecs (350 h).
Total

Eliance Helicopter Global
Services, SL
Oferta
Puntuació
963.219,99
71,22
€

Pegasus Aviacion, SA
Oferta
857.500,00
€

Puntuació
80,00

Rotorsun, SL
Oferta
995.624,00
€

Puntuació
68,90

640
€/hora

7,11

900 €/hora

10,00

900 €/hora

10,00

0,01
€/hora

4,95

0 €/hora

5,00

24 €/hora

0,00

23,34
hores

3,33

35 hores

5,00

500 hores

5,00

86,61

100
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LOT 4
Eliance Helicopter Global
Services, SL
Oferta
Punt
s

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Preu més baix (80
punts)

Pegasus Aviacion
Oferta

Heli-Trans Pyrinees

Pun
ts

Oferta

Punts

446.500,00 €

53,7
5

425.500,00 €

56,
40

446.500,00
€

53,75

Bonificació més alta
per hora de vol no
volada (10 punts).
Només es
puntuaran aquelles
ofertes que ofereixin
una bonificació
superior a la
indicada en la
clàusula N2 del QC
(125 €/hora)

600 €/hora

9,60

625 €/hora

10,
00

130 €/hora

2,08

Preu més baix del
preu d’hora de vol
en cas de
sobrepassar el
nombre d’hores de
vol fixades en el
contracte (5 punts)

0,01 €/hora

4,95

0 €/hora

5,0
0

730 €/hora

0,00

LOT 5
UTE Pegasus Aviacion, SA
Martínez Ridao Aviación, SL

Avialsa T-35
Oferta
1.360.000,00 €

Puntuació
80,00

Oferta
1.406.000,00 €

Puntuació
77,38

Bonificació més alta per hora de
vol no volada (10 punts). Només
es puntuaran aquelles ofertes que
ofereixin una bonificació superior a
la indicada en la clàusula N2 del
QC (125 €/hora)

139 €/hora

10,00

126 €/hora

9,06

Preu més baix del preu d’hora de
vol en cas de sobrepassar el
nombre d’hores de vol fixades en
el contracte (5 punts)

412 €/hora

5,00

420 €/hora

4,90

Preu més baix (80 punts)
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Major nombre d’hores de vol
addicionals de aeronaus a
disposició sobre les fixades en
cada un dels lots (5 punts). El
nombre d’hores màxim que es pot
oferir per aquest concepte és fins
a un màxim del 10 % de hores de
vol fixat en els plecs (300 h).

6 hores

3,33

10 hores

98,33

Total

5,00

96,34

LOT 6

Preu més baix del preu d'hora
de vol en cas de sobrepassar
el nombre d'hores de vol
fixades en el contracte (5
punts)

Bonificació més alta per hora
de vol no volada (10
punts)

Preu més baix (80 punts)

Major nombre d'hores de vol
addicionals d'aeronaus a
disposició sobre les fixades
en cada un dels lots (5
punts)
TOT
AL
PUNTU
ACIÓ

Emp
resa

Pressu
post
màxim
licitació

Elian
ce
Helic
opter
Glob
al
Servi
ces,
S.L.
HeliTrans
Pyrin
ees

Oferta
econòm
ica

854.000,
00 €

Bonifi
cació
mínim
a
clàus
ula N2
QQC
(IVA
excl
òs)

Punt
uaci
ó
(Màx
im
80
punt
s)

854.000,
00 €

78,40

836.920,
00 €

80

125,
00 €

Oferta
econò
mica
(IVA
exclòs)

Puntu
ació
(Màxi
m 10
punts
)

1.000,00
€

10,00

130,00 €

1,3

Press
upost
màxi
m
licitac
ió
(IVA
exclòs
)

750,
00 €

Nom
bre
màx
im
d'ho
res

Ofert
a
d'hor
es de
vol
addici
onals

Ofert
a
econò
mica
(IVA
exclòs
)

Puntu
ació
(Màxi
m5
punts
)

Punt
uaci
ó
(Màx
im 5
punt
s)

0,01 €

5,00

34,68

5,00

98,40

750,00
€

0,00

5,00

0,72

82,02

52

LOT 7
Martínez Ridao Aviación, SL
Preu més baix (100 punts)

Oferta preu unitari

Oferta preu total

Puntuació

1,61

209.300,00 €

100,00

Total

100

En segon lloc, tenint en compte la valoració, la Mesa acorda elevar proposta de declaració
del lot 1 perquè no s’ha presentat cap licitador i Proposta d’adjudicació dels lots 3, 4, 5, 6 i
7 a les empreses següent, ja que són les empreses que han obtingut major puntuació.
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

3:
4:
5:
6:
7:

Pegasus Aviacion, SA
Pegasus Aviacion, SA
Avialsa T-35, SL
Eliance Helicopter Global Services, SL
Martínez Ridao Aviación, SL
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6. Les empreses proposades adjudicatàries han acreditat la capacitat i la solvència, així
com la constitució de la garantia definitiva, el compliment de les obligacions tributàries i de
la Seguretat Social, així com trobar-se d'alta i al corrent del pagament de l'Impost
d'Activitats Econòmiques. A més, l’empresa Avialsa T-35, SL acredita també el canvi de
denominació de l’empresa a nom de Titan Aviation, SL

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Fonaments de dret
I. L'article 151 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.
II. En virtut de la competència que m'atribueix la Resolució IT/81/2011, de 18 de gener,
DOGC 5802, de 24.1.2011, de delegació de competències del conseller d'Interior en el
secretari general del Departament d'Interior i d'acord amb la proposta d'adjudicació
efectuada per la Mesa de Contractació.
RESOLC:
1. Adjudicar els lots 3, 4, 5, 6 i 7 del contracte abans indicat amb les característiques
següents:
Nº de
lot
3
4
5
6
7

Termini
d'Execució
8 mesos
8 mesos
8 mesos
8 mesos
8 mesos

Empresa adjudicatària
PEGASUS AVIACION, SA
PEGASUS AVIACION, SA
TITAN AVIATION, SL abans AVIALSA T-35, SL
ELIANCE HELICOPTER GLOBAL SERVICES, S.L
MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, SL
Import licitació

L
O
T

Import base €

3
4
5
6
7

1.133.333,33
470.000,00
1.410.000,00
854.000,00
210.000,00

IVA €

0,00
0,00
0,00
0,00
44.100,00

Import d'adjudicació

Import total €

Import base €

IVA €

Import total €

1.133.333,33
470.000,00
1.410.000,00
854.000,00
254.100,00

857.500,00
470.000,00
1.360.000,00
854.000,00
209.300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
43.953,00

857.500,00
470.000,00
1.360.000,00
854.000,00
253.253,00
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Pressupost total

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Nº
de
lot
3

Anualitats

Import base €

IVA €

Import total €

3.750.800,00

43.953,00

3.794.753,00

Import base €

IVA €

U. orgànica

Posició pressupostària

2019

857.500,00

0,00

IT03

D/204000100/2230/0000

4

2019

470.000,00

0,00

IT03

D/204000100/2230/0000

5

2019

1.360.000,00

0,00

IT03

D/204000100/2230/0000

6

2019

854.000,00

0,00

IT04

D/204000100/2210/0000

7

2019

209.300,00

43.953,00

IT03

D/221008900/2230/0000

Els imports unitaris i altres conceptes ofertats són els que es relacionen en els quadres de
l’apartat 3 de la part expositiva d’aquesta resolució.
2. Declarar desert el lot 1 per falta de licitadors.
3. Nomenar com a responsables d'aquest contracte a les persones que han estat
designades al Quadre de característiques del contracte.
4. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d'acord amb
el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en
matèria de contractació en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
remissió d’aquesta notificació, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
d’acord amb l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, o alternativament, recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò
que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de rebre la notificació.
4. Publicar l’adjudicació dels lots 3, 4, 5 6, i 7 del contracte i el termini per a la formalització
en el perfil de contractant d’acord amb el que disposa l’article 151 de la LCSP.

El secretari general
(Per delegació Resolució INT/81/2011 de 18 de gener, DOGC 5802, de 24.1.2011)

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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