IT/G2104 IT-2019-20253
Resolució d'adjudicació del contracte
Contracte: Contracte Públic

Unitat promotora: Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments

Tipus: Serveis
Procediment: Negociat sense publicitat
Expedient: IT-2019-20253
Títol: Manteniment, subministrament de recanvis, administració de les aeronaus i
operació tècnica de vol dels dos helicòpters EUROCOPTER, matrícules EC-IQZ i ECIFU, propietat de la Generalitat de Catalunya i adscrits al Departament d'Interior
Antecedents
1. Per resolució de data 05.08.2019 s'aprova l’expedient de contractació del
contracte de referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 06.08.2019 s'envia invitació a l’empresa ELIANCE HELICOPTER
GLOBAL SERVICES, SL. El termini de presentació de proposicions finalitza el dia
09.08.2019.
3. D’acord amb el certificat emès per l’eina Sobre Digital, ELIANCE HELICOPTER
GLOBAL SERVICES, SL, amb CIF B08125940, presenta proposició dins el termini
establert.
4. El dia 14.08.2019, en sessió privada, la Mesa de Contractació examina la
documentació administrativa presentada i comprova que és correcta. La
documentació tècnica es lliura al representant de la unitat promotora a fi que els
tècnics hi donin el vist-i-plau.
L’oferta sotmesa a negociació i valorable automàticament queda resumida de la
forma següent:
Eliance Helicopter Global Services, SL
A
Oferta econòmica
A1 Oferta pel concepte de despeses fixes
A2
B
C
D

Pressupost màxim licitació
286.243,06 €
312.000,00 €

Despeses variables (*)

IMPORT TOTAL
L'empresa ofereix posar a disposició un helicòpter de les característiques dels
disposats pel DI durant les parades de manteniment.
El preu/hora dels helicòpters de característiques tècniques similars propietat
de l’empresa licitadora (sense pilotatge) que es posen a disposició és de:
Preu/dia per operador de grua

1era Oferta
286.243,06 €
312.000,00 €
598.243,06 €

5. El mateix dia 14.08.2019, una vegada els tècnics de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments donen conformitat a la documentació
tècnica, s’envia a l’empresa licitadora una comunicació de negociació per tal que
introdueixi millores en qualsevol dels apartats de la seva oferta.
6. En data 16.08.2019, dins del termini que se’ls havia concedit, Eliance Helicópter
Global Services, SL presenta una segona proposició on introdueix el preu/dia per
operador de grua.
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L’oferta definitiva, doncs, és la següent:
Eliance Helicopter Global Services, SL
A
Oferta econòmica
A1 Oferta pel concepte de despeses fixes
A2
B
C
D

Pressupost màxim licitació
286.243,06 €
312.000,00 €

Despeses variables (*)

1era Oferta
286.243,06 €
312.000,00 €
598.243,06 €

IMPORT TOTAL
L'empresa ofereix posar a disposició un helicòpter de les característiques dels
disposats pel DI durant les parades de manteniment.
El preu/hora dels helicòpters de característiques tècniques similars propietat
de l’empresa licitadora (sense pilotatge) que es posen a disposició és de:
Preu/dia per operador de grua

210,00 €/dia

7. Com que es tracta d’una única oferta i compleix amb els requisits establerts als
plecs tècnics i administratius, en data 26.08.2019 la Mesa de Contractació eleva a
l’Òrgan de contractació, proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Eliance
Helicopter Global Services, SL per un import total de 598.243,06 euros, exempt d’IVA.

El detall de l’oferta és el que s’estableix al quadre de l’apartat 6 d’aquesta
resolució.
8. L’empresa proposada adjudicatària ha acreditat la capacitat i la solvència, la
constitució de la garantia definitiva, el compliment de les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social, així com trobar-se d’alta i al corrent del pagament de
l’Impost d’Activitats Econòmiques i els certificats especificats a l’apartat K2 del
Quadre de característiques del contracte.
Fonaments de dret
1. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte, de conformitat amb el que disposen els articles 168.b.1, 169 i següents
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
2. En virtut de la competència que m’atribueix la Resolució INT/81/2011, de 18 de
gener, DOGC 5802, de 24.01.2011 i d’acord amb la proposta d’adjudicació
efectuada per la Mesa de Contractació.
RESOLC:
1.Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
Empresa adjudicatària:
Pressupost licitació:

ELIANCE HELICOPTER GLOBAL SERVICES, SL
Import base €
IVA €
%IVA Import total €
598.243,06
0,00
0,00
598.243,06
598.243,06

Import adjudicació:
Termini d’execució:

0,00

0,00

4 mesos
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598.243,06

IT/G2104 IT-2019-20253
Anualitats
2019

Import base €

IVA €

U.orgànica

Posició pressupostària

598.243,06

0,00

IT03

D/211000100/2230/0000

2. Nomenar com a responsable d'aquest contracte a la persona que ha estat
designada en el Quadre de característiques.
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.
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 de la LCSP.
5. 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.

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

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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