IT/G2024 IT-2019-20126

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Acta d'obertura d'ofertes econòmiques i altra documentació tècnica (avaluada de
forma automàtica)
Contracte : Contracte Públic
Unitat promotora : Secretaria General
Tipus : Serveis
Expedient : IT-2019-20126
Procediment : Obert
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Serveis dels mitjans aeris anuals del Departament d’Interior i subministrament
de retardant de llarga durada, per al 2019, distribuïts en 7 lots.

Valor estimat del contracte (sense IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució fins a :
8 mesos
Nº
lot

1

2

3

4

5

6

Import base €

Descripció
Servei
de
manteniment,
subministrament
de
recanvis,
administració de les aeronaus i
operació tècnica de vol de 2
helicòpters
marca
Eurocopter
model EC 135 P2 propietat de la
Generalitat
de
Catalunya
i
adscrits
al
Departament
d’Interior, amb matrícula EC-IQZ i
EC-IFU respectivament.
Servei
de
manteniment
programat
preventiu
i
de
reposició
correctiva,
subministrament de recanvis i
disponibilitat
de
càmera
de
captació i gravació d’imatges,
administració i operació tècnica
de vol de l’helicòpter Eurocopter
AS 350 B2, propietat del Servei
Català de Trànsit, amb matrícula
EC-FOQ
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.
Noliejament
d’un
helicòpter
polivalent monoturbina, i galleda
externa d’immersió adscrit a la
DGPEIS
Noliejament de 2 avions de
càrrega amfíbia d’aigua (AVA)
destinats a la vigilància i atac
d’incendis adscrits a la DGPEIS
Noliejament
d’un
helicòpter
polivalent biturbina instrumentat
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Import base €
14.439.226,67
5.137.583,33

IVA €

IVA €

Import total €

44.100,00

5.181.683,33

Import total €

Valor estimat €

661.000,00

0,00

661.000,00

1.777.300,00

399.250,00

0,00

399.250,00

949.680,00

1.133.333,33

0,00

1.133.333,33

3.286.666,67

470.000,00

0,00

470.000,00

1.363.000,00

1.410.000,00

0,00

1.410.000,00

4.089.000,00

854.000,00

0,00

854.000,00

2.476.600,00
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DEPARTAMENT D'INTERIOR

7

VFR-nocturn, amb càmera de
giro estabilitzada i focus d’alta
intensitat de llum adscrit a la
DGP
Subministrament de retardants
de llarga durada a utilitzar per les
aeronaus que la DGPEIS adscriu
en missions de lluita contra els
incendis forestals

210.000,00

44.100,00

254.100,00

504.000,00

Identificació de la sessió
Data: 11.06.2019
Horari: 10:00
Lloc: Diputació, 355, planta baixa del palauet, sala de premsa
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Aurora Manchón Lladó

Vocal en representació
d’Assessoria Jurídica

Responsable Jurídic en
l'Àmbit de les Relacions
amb la Unió Europea

Ramon Guiu Paya

Vocal en representació
d'Intervenció / Control Intern

Tècnic Superior de la
Intervenció

Xavier Font Roa

President

Cap Servei de
Contractacions i Patrimoni

Mónica Olmos Castiella

Secretària

Cap Secció de Contractació

Desenvolupament de la sessió
1. El president inicia l’acte informant al públic assistent, entre els quals un representant
de l’empresa Avialsa T-35, SL; Pegasus-Ridao, Compromís d’UTE, Rotorsun, Eliance i
Airbus Helicopters, de l’anunci de licitació i que el dia 04.06.2019, finalitzava el termini
presentació ofertes i, les empreses que han presentat proposició són:
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
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BIGAS GRUP HELICOPTERS, SLU, lots 2 i 4

DEPARTAMENT D'INTERIOR

2. Així mateix informa que el dia 06.06.2019 es va fer l’obertura dels sobres A, que es
va comprovar que la documentació administrativa presentada era correcta, llevat la de
les empreses Avialsa T-35. SL i Bigas Grup Helicopters, SL que van esmenar dins del
termini establert, i que, per tant, totes les empreses estan admeses a la licitació.
3. Seguidament es fa la obertura del sobre C, sobre aspectes valorables
automàticament (entre d’altres el preu). El president llegeix els criteris i, seguidament,
les ofertes que queden resumides en els següents quadres:
ROTORSUN, 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

TOTAL SENSE IVA

1.133.333,33 €

995.624,00 €
900,00 €
24,00 hores
500,00 €

UTE PEGASUS-MARTINEZ RIDAO

Oferta econòmica

Lot

5

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

Pressupost
màxim licitació
1.410.000,00

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

MARTINEZ RIDAO, SL

Lot Oferta econòmica
7

Subministrament de retardant
de llarga durada

Diputació 355,
08009 Barcelona
Telèfon 93 551 22 98
Telefax 93 551 20 06
E-mail: contractacio.interior@gencat.cat
Web: http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/

Doc.original signat per:
Francesc Xavier Font Roa
03/07/2019, CPISR-1 C Monica
Olmos Castiella 03/07/2019

Import unitari
sense IVA
1,61

Quantitat

Total

130.000

209.300,00

€

IVA 21 %
Total

43.953,00
253.253,00

€
€
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HELI-TRANS PYRINEES, SL
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,
1.2.1
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
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 adjudicatària, incloent
1.2.4.
material i ma d'obra per a la instal·lació del
sistema de transmissió d'imatges facilitat
pel SCT.
TOTAL DMP

LOT 2

DEPARTAMENT D'INTERIOR

A

B

1.1.4

C

1.1.1

1.1.2
1.1.3
TOTAL DTR

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 ARRIEL1D1. inclós material i ma d'obra

Import
màxim

Oferta

6.500,00 €

TOTAL SENSE
IVA

5.980,00 €

47.480,00 €

414,00 €

64.998,00 €

4.324,00 €

34.592,00 €

18.400,00 €

18.400,00 €

450,00 €

4.700,00 €

20.000,00 €
165.830,00 €

Import màxim

TOTAL SENSE
IVA

90.000,00 €

90.000,00 €

Import
màxim

Oferta

TOTAL SENSE
IVA

59.800,00 €

59.800,00 €

3.680,00 €

3.680,00 €

55.200,00 €

55.200,00 €

65.000,00 €
4.000,00 €
60.000,00 €

118.680,00 €
374.510,00 €

TOTAL OFERTA ECONÒMICA

Diputació 355,
08009 Barcelona
Telèfon 93 551 22 98
Telefax 93 551 20 06
E-mail: contractacio.interior@gencat.cat
Web: http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/

Doc.original signat per:
Francesc Xavier Font Roa
03/07/2019, CPISR-1 C Monica
Olmos Castiella 03/07/2019

AC01
4/9

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0BZ81HZMS5OCLN1BU6PJJPQQJZONZ4Q8*
0BZ81HZMS5OCLN1BU6PJJPQQJZONZ4Q8

Data creació còpia:
31/07/2019 12:48:16
Data caducitat còpia:
29/07/2024 00:00:00
Pàgina 4 de 9

DEPARTAMENT D'INTERIOR

IT/G2024 IT-2019-20126

Altres criteris valorables automàticament
El licitador oferta dins del preu del contracte un sensor IR inclòs dins
D
les característiques de la càmera
El licitador oferta dins del preu del contracte respecte a les
E
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
F
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

Pressupost
màxim licitació

TOTAL SENSE IVA

470.000,00

446.500,00 €

Noliejament d’1 helicòpter polivalent
4

Oferta econòmica

6

SÍ

SÍ

130,00 €
10 hores

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

Lot

SÍ

730,00 €

Pressupost
màxim licitació

TOTAL SENSE IVA

854.000,00

836.920,00 €

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

130,00 €
5 hores
750,00 €

Memòria tècnica explicativa de la millora que ofereixen

SI

Prelació de lots: 4-6

AVIALSA T-35, SL

Oferta econòmica

Lot

5

Noliejament de 2 avions AVA
Bonificació per hora no volada
Nombre hores de vol
Preu hora de vol en cas de sobrepassar
hores fixades
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Pressupost
màxim licitació
1.410.000,00

TOTAL SENSE IVA
1.360.000,00 €
139,00 €
6,00 hores
412,00 €
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ELIANCE HELICOPTER GLOBAL SERVICES

DEPARTAMENT D'INTERIOR

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
PEGASUS AVIACION

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
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TOTAL SENSE IVA

1.133.333,33 €

857.500,00 €
900,00 €
35,00 €
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Oferta econòmica

Lot

Pressupost
màxim licitació

TOTAL SENSE IVA

470.000,00

425.000,00 €

Noliejament d’1 helicòpter polivalent

625,00 €
30,00 hores
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.
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,
1.2.1
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
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 adjudicatària, incloent
1.2.4.
material i ma d'obra per a la instal·lació del
sistema de transmissió d'imatges facilitat
pel SCT.
TOTAL DMP
A

LOT 2

DEPARTAMENT D'INTERIOR

4

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

B

1.1.4

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 (*)
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Import
màxim

6.500,00 €

Oferta

TOTAL SENSE IVA

6.400,00 €

51.200,00 €

420,00 €

65.940,00 €

4.600,00 €

36.800,00 €

19.000,00

19.000,00 €

450,00 €

4.700,00 €

20.000,00 €
172.940,00 €

Import màxim

TOTAL SENSE
IVA

90.000,00 €

90.000,00 €
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C

DEPARTAMENT D'INTERIOR

1.1.1

1.1.2
1.1.3
TOTAL DTR

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 ARRIEL1D1. inclós material i ma d'obra

Import
màxim

Oferta

TOTAL SENSE
IVA

64.000,00 €

64.000,00 €

3.900,00 €

3.900,00 €

65.000,00 €
4.000,00 €
60.000,00 €

59.500,00 €

59.500,00 €
127.400,00 €
390.340,00 €

TOTAL OFERTA ECONÒMICA
Altres criteris valorables automàticament
El licitador oferta dins del preu del contracte un sensor IR inclòs dins
D
les característiques de la càmera
El licitador oferta dins del preu del contracte respecte a les
E
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
F
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

Pressupost
màxim licitació

TOTAL SENSE IVA

470.000,00

300.000,00 €

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

SÍ

SÍ

SÍ

130,00 €
305,00 €
700,00 €

Memòria tècnica explicativa de la millora que ofereixen SI
Prelació de lots: 4
3. S’obre un torn de paraula per si es vol formular alguna pregunta.
L’empresa Pegasus-Ridao, Compromís d’UTE demana si l’import de l’oferta de
l’empresa Bigas Grup del lot 3 quedarà invalidat per error manifest. El President
contesta que la Mesa valorà la qüestió.
4. Al final de la sessió s’envia la documentació del sobre B a la unitat promotora
perquè els tècnics la valorin.
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IT/G2024 IT-2019-20126
El president aixeca la sessió privada de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

DEPARTAMENT D'INTERIOR

La secretària

El president

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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