RESOLUCIÓ
per la qual es modifica l’apartat 6.1 del PPT i s’amplia el termini de presentació de proposicions
en 10 dies naturals a partir de la data de tramesa al DOUE (expedient IT-2021-35).
Antecedents
1. En data 01.02.2021 es dicta la resolució per la qual s’aprova l’expedient de contractació, el
plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques i s’acorda el
procediment d’adjudicació per la contractació del servei de noliejament de dos

helicòpters per a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, per a l'any 2021.
2. En data 02.02.2021 s’envia l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea i es publica la licitació
al perfil de contractant del Departament d’Interior. El termini de presentació de proposicions
finalitza a les 14 hores del proper dia 03.03.2020.
3. En data 22.02.2021, el sots-cap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat de la
Direcció General de la Policia, informa que durant la licitació del contracte s’ha detectat que
caldria eliminar del plec de prescripcions tècniques el requeriment d’antiguitat mínima, que
conta a l’apartat 6.1 i que concretament diu: ‘Els dos helicòpters hauran de tenir una data de
construcció inferior als 10 anys’ de manera que no es produeixi una possible limitació i
restricció de la participació del licitadors i per tant de la lliure concurrència.
Així mateix, en el mateix informe per tal de clarificar i definir millor, si el pilot està inclòs en el
número mínim de seients, es requereix que es modifiqui, dins de l’apartat 6 del PPT la redacció
següent:
on diu : “ MAPSC (màxima configuració de seients aprovada)”
ha de dir : “Configuració total de seients inclòs el pilot.”
4. Finalment el mateix informe sol·licita que per raó dels canvis indicats s’ampliï el termini de
presentació d’ofertes en 10 dies
Consideracions jurídiques
D’acord amb el que disposen els articles 117, 124 i 136 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, pel que fa a l’aprovació dels plecs i a l’ampliació del termini
de presentació d’ofertes quan raonablement sigui necessari per tal que tots els possibles
interessats tinguin la informació necessària per a elaborar-les.
Per aquest raó, de conformitat amb el antecedents esmentats aquest òrgan de contractació
creu oportú ampliar el termini de presentació d’ofertes en un termini de 10 dies als efectes de
facilitar la concurrència i respectar els principis de transparència i igualtat de tracte
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1. Eliminar el requisit que constava a l’apartat 6.1 del plec de prescripcions tècniques (PPT)
relatiu a que els dos helicòpters tinguin una data de construcció inferior a 10 anys d’acord
amb el que s’exposa a l’antecedent 3 d’aquesta resolució.
2. Aclarir la redacció en l’apartat 6.1 del PPT on diu :“MAPSC (màxima configuració de
seients aprovada)” ha de dir : “Configuració total de seients inclòs el pilot.”
3. Acordar que s’ampliï el termini de presentació de proposicions en 10 dies naturals a partir
de la data de tramesa al DOUE de la modificació de plecs i ampliació de termini.
4. Publicar la modificació i ampliació del termini pels mateixos mitjans pels quals es va
anunciar la licitació.
La secretaria general
(Per Decret 96/2011 de 20 de març, DOGC 3367, d’11.04.2001)
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