R/N: SCT/CP00034 SCT-2021-11

GENERALITAT DE CATALUNYA

Resolució d’aprovació de l’expedient
Expedient

SCT-2021-11

Unitat
promotora

Subdirecció General de Gestió del Trànsit, Servei de Gestió i Informació
del Trànsit, Responsable Gestió de Trànsit

Procediment

Obert

Objecte

Servei de noliejament d'un helicòpter biturbina amb sistema de captació,
gravació i transmissió d'imatges pel desenvolupament de les missions del
Servei Català de Trànsit durant el període entre l'1 de gener de 2021, o la
data en que es formalitzi el contracte si és posterior, i el 31 de desembre
de 2021

Modalitat

Tipus

Import base €

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

9.871.814,86

-

-

Pressupost licitació
anual

1.778.482,97

0,00

1.778.482,97

Termini d'execució

1 de gener de 2021 o la data que es formalitzi el contracte si és posterior,
i el 31 de desembre de 2021.

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

1.778.482,97

N0-IVA suportat no
deduïble 0%

6200

D/204000100/2220/0000

Vista la resolució d’inici de l’expedient de Serveis de data 8 d’octubre de 2020.
D’acord amb el que estableixen els articles 117 i 326.4 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,

RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de noliejament d'un helicòpter biturbina
amb sistema de captació, gravació i transmissió d'imatges pel desenvolupament de les
missions del Servei Català de Trànsit durant el període entre l'1 de gener de 2021, o la
data en que es formalitzi el contracte si és posterior, i el 31 de desembre de 2021 i la
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despesa per un import total anual de 1.778.482,97 €, dels quals 1.778.482,97 €
corresponen al pressupost de licitació i 0,00 € corresponen al 21 % d'IVA aplicable.

GENERALITAT DE CATALUNYA

2. Aprovar els plecs de clàusules i de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació.
4. Nomenar els membres de la Mesa de contractació.

Per delegació
Conseller d’Interior i president del
Servei Català de Trànsit
(Resolució INT/2634/2015, de 12/11/2015
DOGC de 19/11/2015)
Juli Gendrau i Farguell
Director
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