Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments

Valoració de les ofertes presentades pel contracte de servei dels mitjans aeris anuals
del Departament d’Interior i subministrament de retardant de llarga durada, per al
2019, distribuïts en 7 lots

El contracte amb núm. d’expedient IT-2019-20126, es refereix al servei dels mitjans aeris
anuals del Departament d’Interior i subministrament de retardant de llarga durada, per al
2019. Aquest contracte es divideix en set lots:
-

Lot 1 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.

-

Lot 2 Servei d’operació d’aeronaus 50212000 Serveis de reparació i manteniment
d’helicòpters 2 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

-

Lot 3 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.

-

Lot 4
Noliejament d’un helicòpter polivalent monoturbina, i galleda externa
d’immersió adscrit a la DGPEIS.

-

Lot 5 Noliejament de 2 avions de càrrega amfíbia d’aigua (AVA) destinats a la
vigilància i atac d’incendis adscrits a la DGPEIS

-

Lot 6 Noliejament d’un helicòpter polivalent biturbina instrumentat VFR-nocturn, amb
càmera de giro estabilitzada i focus d’alta intensitat de llum adscrit a la DGP

-

Lot 7 Subministrament de retardants de llarga durada a utilitzar per les aeronaus que
la DGPEIS adscriu en missions de lluita contra els incendis forestals durant el 2019
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Aquest contracte es va tramitar pel procediment obert, i en cada lot s’ha rebut oferta per part
de les següents empreses:

Lot 1: No s’ha rebut cap oferta.

Lot 3: Eliance Helicopter Global Services, SL, Pegasus Aviacion, SA, i Rotorsun, SL.

Lot 4: Bigas Group Helicopters, SL, Heli-Trans Pyrinees, SLU, Eliance Helicopter Global
Services, SL, i Pegasus Aviacion, SA

Lot 5: Avialsa T-35, SLU, UTE Pegasus Aviacion, SA - Martínez Ridao Aviación, SL

Lot 6: Eliance Helicopter Global Services, SL i Heli-Trans Pyrinees, SLU

Lot 7: Martínez Ridao Aviación, SL

A continuació es puntuen les ofertes finals rebudes per les empreses mencionades en
els lots 3 a 7, d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el PCAP.

LOT 3: 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

Preu més baix (80 punts)

Eliance Helicopter Global
Pegasus Aviacion, SA
Rotorsun, SL
Services, SL
Oferta
Puntuació
Oferta
Puntuació
Oferta
Puntuació
963.219,99 €
71,22
857.500,00 €
80,00
995.624,00 €
68,90

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)

640 €/hora

7,11

900 €/hora

10,00

900 €/hora

10,00

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

5,00

24 €/hora

0,00
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Major nombre d’hores de vol
addicionals d’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

23,34 hores

3,33

35 hores

86,61

5,00

500 hores

100

5,00

83,9

D’acord amb l’exposat, l’empresa Pegasus Aviacion, SA, és qui obté millor puntuació en
aquest lot.

Lot 4 Noliejament d’un helicòpter polivalent monoturbina, i galleda externa d’immersió
adscrit a la DGPEIS

Eliance Helicopter Global
Services, SL
Oferta
Punts

Pegasus Aviacion
Oferta

Punts

Heli-Trans Pyrinees
Oferta

Punts

Bigas Group
Helicopters
Oferta
Punts

Preu més baix (80
punts)

446.500,00 €

53,75

425.500,00 €

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

130 €

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

5,00

730 €/hora

0,00

700 €/hora

0,00

56,40 446.500,00 € 53,75 300.000,00 € 80,00
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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).

20 hores

Total

3,33

71,63

30 hores

5,00

76,40

10 hores

57,50

1,67

305 € (sic)

82,08

D’acord amb l’exposat, l’empresa Bigas Group Helicopters, és qui obté millor puntuació en
aquest lot.
D’acord amb l’apartat J del Quadre de característiques “a partir de 3 ofertes es consideraran
susceptibles de contenir valors desproporcionats o anormals aquelles que siguin inferiors en
més d’un 15% respecte a la mitjana de les ofertes, previ nou càlcul de la mitjana excloent
aquelles que siguin superiors en més d’un 10% a la mitjana de totes les ofertes vàlides
admeses”
En aquest sentit, la mitjana de totes les ofertes presentades és de 404.625 € i amb el 10 %
addicional, el valor a tenir en compte seria de les ofertes que siguin iguals o inferiors a
445.087,50 €. En aquest cas, i traient les ofertes d’ELIANCE i HELI-TRANS, la mitjana a
tenir en compte estaria en 362.750 € i el 15% inferior a aquest valor. Per tant, es podria
considerar com oferta anormal o desproporcionada aquella que fos inferior a 308.337,50 €.

Lot 5 Noliejament de 2 avions de càrrega amfíbia d’aigua (AVA) destinats a la vigilància i
atac d’incendis adscrits a la DGPEIS

Avialsa T-35

Preu més baix (80 punts)

UTE Pegasus Aviacion,
SA Martínez Ridao
Aviación, SL

Oferta
Puntuació
Oferta
Puntuació
1.360.000,00 €
80,00
1.406.000,00 €
77,38
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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

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

5,00

Total

98,33

96,34

D’acord amb l’exposat, l’empresa Avialsa T-35, SA, és qui obté millor puntuació en aquest
lot.
Lot 7 Subministrament de retardants de llarga durada a utilitzar per les aeronaus que la
DGPEIS adscriu en missions de lluita contra els incendis forestals durant el 2019

Preu més baix (100 punts)

Martínez Ridao Aviación, SL
Oferta preu unitari
Oferta preu total
1,61
209.300,00 €

Total

Puntuació
100,00

100

D’acord amb l’exposat, l’empresa Martínez Ridao Aviación, SL, és qui obté millor puntuació
en aquest lot.
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Joan Navarro Isern
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