R/N: IT/CP00034 IT-2022-86

Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

IT-2022-86-2

Unitat promotora

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Procediment

Obert

Objecte

Noliejament de tres helicòpters de comandament (3 HEL E) en règim
de dedicació exclusiva, durant les campanyes forestals dels anys
2022-2023, lot 2 IT-2022-86

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Serveis

Antecedents
1. Per resolució de data 23.12.2021 s'aprova l’expedient de contractació del contracte de
referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. El dia 27.01.2022, es celebra la reunió de la Mesa de Contractació per fer l’obertura del
sobres “A” i qualificar la documentació de caràcter general aportada pel licitador a fi
d’acreditar la capacitat i solvència exigida com a requisit d’aptitud per contractar amb el
sector públic.
L’empresa que s’ha presentat és la següent:
Empresa licitadora
HELITRANS PYRINEES,SLU

NIF

Lot pels quals licita
B25500786

2

Un cop es comprova que s'ha presentat correctament la documentació administrativa, queda
admesa a la licitació. En el mateix acte, la Mesa acorda elevar a l’òrgan de contractació
proposta que es declari desert el lot 1 per falta de licitadors.
3. En data 02.02.2022 es fa l'acte d’obertura del sobre “B”, tot donant-se a conèixer l’oferta
relativa als criteris d’adjudicació no dependents d’un judici de valor, entre d’altres el preu,
que és la que consta en l’acta d’aquesta reunió.
4. Per resolució de data 11.02.2022 es declara desert el lot 1 d’aquesta licitació.
5. L’01.03.2022, es reuneix novament la Mesa de Contractació per tal d’elevar a l’òrgan de
contractació proposta d’adjudicació del contracte.
a) En primer lloc, el president comunica a la Mesa la valoració de l’oferta econòmica
presentada al lot 2, emesa en data 22.02.2022 pel cap Cap d’Unitat de Suport Logistic i
Mitjans Aeris la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, que queda
resumida en els quadres següents:
Helitrans Pyrinees SLU
Oferta
Preu/dia posicionament més baix.
Preu/hora de vol més baix.

Puntuació

Import màxim
Punts màxims licitació

2.532,59 €

55,00

55

337,31 €

5,00

5

2.618,00 €
350,00 €
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Millora: Dies addicionals de posicionament
sense cap cost. 0,25 punts per dia addicional
per campanya forestal.

60

15,00

15

Millora: Polivalència de les aeronaus: LCI/SAR
(5 punts per aeronau polivalent)

2

10,00

10

Antiguitat de l'aeronau a raó dels intervals
indicats. De 0 a 5 anys: 5 punts.

0

0,00

Antiguitat de l'aeronau a raó dels intervals
indicats. De 6 a 10 anys: 2 punts.

2

4,00

Antiguitat de l'aeronau a raó dels intervals
indicats. D’ 11 a 15 anys: 1 punts

1

1,00

TOTAL

15

90,00

b) D’acord amb la valoració, la Mesa de Contractació acorda elevar a l’òrgan de
contractació, la proposta d’adjudicació de lot 2 del contracte a favor de l’empresa Helitrans
Pyrinees, SL, per un import d’1.787.831,58, servei exempt d’IVA, ja que és l’única empresa
licitadora i, a més, la seva oferta compleix amb els requisits del plec de prescripcions
tècniques i el de clàusules administratives particulars.
L’import desglossat per anualitats és el següent:
Import
adjudicació
2022
893.915,79 €

IVA 2022

Total 2022
- € 893.915,79 €

Import
IVA 2023
adjudicació 2023
893.915,79 €

- €

Total 2023
893.915,79 €

TOTAL
1.787.831,58 €

Els imports unitaris són els que s’estableixen en el quadre de la valoració de l’apartat a) .
6. L’empresa proposada adjudicatària ha acreditat la capacitat, la solvència, la constitució de
la garantia definitiva, el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social,
trobar-se d'alta i al corrent del pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques, així com
l’acreditació dels mitjans tècnics i personals i, la documentació de l’apartat K1 del quadre de
característiques.
Fonaments de dret
I. Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposa l’article 151 del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.
II. En virtut de la competència que m’atribueix la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de
delegació de competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament
d’Interior.

RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
Empresa adjudicatària
HELI-TRANS PYRINEES, SL
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Import base €

IVA €

Import amb IVA €

1.848.756,00

0,00

1.848.756,00

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

1.787.831,58

0,00

1.787.831,58

Pressupost licitació

Import adjudicació
Termini d’execució

Durant les campanyes forestals dels anys 2022 i 2023

Els imports per anualitats, unitaris i millores ofertades són els que s’estableixen a
l’antecedent 5 d’aquest resolució.
2. Nomenar com a responsable d'aquest contracte a la persona que ha estat designada al
Quadre de característiques del contracte.
3. 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, tot això, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri procedent
4. Publicar l’adjudicació del contracte i el termini per a la formalització en el perfil de
contractant d’acord amb el que disposa l’article 151 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

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

