INFORME DEFINITIU
Valoració de criteris objectius del Lot 2 de Manteniment programat preventiu i 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 del CONTRACTE DELS SERVEIS
DE MITJANS AERIS ANUALS DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR PER AL 2019.
(Expedient IT-2019-20126)
En data 12 de juny de 2019, va tenir lloc l’acte d’obertura dels sobres B del contracte de
referència IT-2019-20126, en el qual van presentar ofertes les empreses que consten en la
taula següent:

EMPRESES
BIGAS GRUP HELICOPTERS, SL
HELITRANS PYRINEES, SLU

CIF
37287012X
45465544H

En data 27 de juny de 2019, aquesta unitat va emetre un primer informe de valoració parcial
on s’informava que no era possible completar les puntuacions de tots els apartats valorables,
atès que les empreses licitadores no havien facilitat les dades de l’apartat B, punt 1.1.4 (criteri
de valoració preu/hora de mà d'obra), per causes no imputables a aquestes.
En aquest sentit el 28 de juny de 2019, la Mesa de contractació va acordar requerir oferta
sobre aquest apartat a les empreses licitadores.
En data 19 de juliol de 2019, ha tingut lloc l'acte públic per donar lectura a les ofertes
presentades per les empreses.

Un cop examinada tota la documentació presentada per les empreses licitadores, pel que fa a
la puntuació dels criteris objectius econòmics i tècnics expressats l’annex 4 de criteris de
valoració, els resultats són:

VALORACIÓ PROPOSICIÓ ECONÒMICA

A

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
1.2.1 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
1.2.2
PREU/DIA)
1.2.3. Despesa MENSUAL de disponibilitat de sistema de captació i gravació
d'imatges (càmera geoestabilitzada amb consola de control, suport i
aplicació informàtica) amb servei de manteniment.
Certificació i homologació aeronàutica del sistema de captació i
1.2.4. 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.
TOTAL DMP (Despeses Manteniment Programat/preventiu)
B

Despeses per treballs de reposició correctiva d'elements avariats o
malmesos sobrevinguts (TM)

Ofertes sense IVA, pel
període total del contracte
Helitrans
Pyrinees, SLU

Bigas Grup
Helicòpters, SL

47.840,00 €

51.200,00 €

64.998,00 €

65.940,00 €

34.592,00 €

36.800,00 €

18.400,00 €
165.830,00 €

19.000,00 €
172.940,00 €

Helitrans
Pyrinees, SLU

PREU/HORA de mà d'obra de tècnic/mecànic de manteniment
correctiu i millora (*)
60 €/h
59 €/h
Import Màxim
90.000,00 €
90.000,00 €
(*) partida no subjecta a baixa per les empreses licitadores que s'exhaurirà o no en funció dels materials
subministrats

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
1.1.1 "spherical trust bearings bolts" amb ma d'obra i material.

Helitrans
Pyrinees, SLU

64.000,00 €

3.680,00 €

3.900,00 €

1.1.3 Canvi Módul-1 del motor ARRIEL-1D1. inclós material i ma d'obra
TOTAL DTR (Despeses Treballs Reposició)

55.200,00 €
118.680,00 €

59.500,00 €
127.400,00 €

TOTAL OFERTA ECONÒMICA (A+B+C)

374.510,00 €

390.340,00 €

Altres criteris valorables automàticament

Bigas Grup
Helicòpter,
SL

40,00

38,36

14,75

15,00

30,00

27,95

Bigas Grup
Helicòpters, SL

59.800,00 €

Canvi component del motor "Drain Valve Assy" amb ma d'obra i
1.1.2 material inclòs.

Helitrans
Pyrinees,
SLU

Bigas Grup
Helicòpters, SL

1.1.4

C

Puntuació
obtinguda

Si / No

Si / No

D

El licitador oferta dins del preu del contracte un sensor IR inclòs dins les
característiques de la càmera

SI

SI

3,00

3,00

E

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

SI

SI

5,00

5,00

F

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 figuri
la xarxa viària catalana i els punts quilomètrics (PK) de les carreteres

SI

SI

7,00

7,00

99,75

96,31

Puntuació
FINAL

D’acord amb la clàusula prevista al punt J del quadre de característiques del Plec de Clàusules
Administratives del contracte, cap de les ofertes incorre en possibles valors anormals o
desproporcionats.
A resultes d’aquesta valoració, l’empresa licitadora Helitrans Pyrinees, SLU obté una valoració
definitiva de 99,75 punts sobre 100 i l’empresa Bigas Grup Helicòpters, SL una valoració
definitiva de 96,31 punts sobre 100.
Es proposa l’adjudicació a l’empresa HELITRANS PYRINEES, SLU atès que la seva oferta és la
que obté la puntuació més alta d’acord amb les fórmules de valoració fixades al plec
administratiu del Lot 2 de Manteniment programat preventiu i 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 del CONTRACTE DELS SERVEIS DE MITJANS
AERIS ANUALS DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR PER AL 2019 (Expedient IT-2019-20126).
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