Acta obertura sobre B
Expedient

IT-2022-86

Núm. de lots

IT-2022-86-1
IT-2022-86-2

Unitat promotora

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
(DGPEIS)

Procediment

Obert

Objecte

Noliejament de 6 helicòpters de comandament (6 HEL E), en règim de
dedicació exclusiva, durant les campanyes forestals de 2022-2023 de
la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments,
dividit en 2 lots

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

3.697.512,00

Valor estimat

6.655.521,60

Termini d'execució

Nº lot

1

2

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €
0,00

3.697.512,00

-

-

2 Anys

Descripció

Import
base €

Noliejament 3
helicòpters
1.848.756,00
comandamen
t
Noliejament 3
helicòpters de
1.848.756,00
comandamen
t

Import
total €

IVA €

Valor
estimat €

Termini
execució

0,00

1.848.756,00 3.327.760,80

2 Anys

0,00

1.848.756,00 3.327.760,80

2 Anys

Identificació de la sessió
Data: 2 de febrer 2022
Horari: 10:00:00
Lloc: sessió TEAMS
Assistents
Nom
Xavier Font Roa
Mònica Olmos Castiella

Consol Serrano Rodríguez
Claudia Aguilar Lorusso
Sara Fernández de Frutos

Càrrec Mesa
President
Secretària
Vocal en
representació d'Intervenció
/ Control Intern
Vocal en representació
d'Assessoria Jurídica
Vocal en representació de
la DGPEIS

Càrrec Persona
Cap del Servei de
Contractació i Patrimoni
Cap de Secció de
Contractació
Supervisora de
Comptabilitat i Control de
la Intervenció
Advocada de la Generalitat
Tècnica de gestió de la
Divisió de la Sala Central
de Bombers de la DGPEIS

Plec informat per Assessoria Jurídica en data 5 d’agost de 2020
1

Desenvolupament de la sessió
Mitjançant l’aplicació telemàtica MicrosoftTeams, es constitueix la Mesa de Contractació,
integrada pels membres abans esmentats, d'acord amb allò que estableix el Plec de
clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte per tal d'obrir el sobre B
d'aquesta licitació.
1. El president inicia l’acte informant als membres de la Mesa i als representants de les
empreses Helitrans Pyrinees i Bigas Group, de l’anunci de licitació i que el dia 25.01.2022,
finalitzava el termini presentació ofertes i, l’empresa que ha presentat proposició és:

Empresa licitadora
HELITRANS PYRINEES,SLU

NIF

Lot pels quals licita
B25500786

2

2. Un cop els custodis (president i secretària de la Mesa de Contractació) apliquen les
seves credencials en l'eina Sobre Digital, s'accedeix al sobre B de la única empresa
licitadora.
3. Seguidament es fa la obertura del sobre B, sobre aspectes valorables automàticament
(entre d’altres el preu). El president llegeix els criteris, i seguidament, l’oferta que queda
resumida amb els quadres següents:
A. Oferta econòmica
CONCEPTE
Oferta preu/dia de posicionament
Oferta de preu/hora de vol

Import
Oferta
màxim
(sense IVA)
(sense IVA)
2.618,00 € 2.532,59€
350,00 € 337,31€

Total (IVA
inclòs

IVA

2.532,59 €
337,31 €

exempt
exempt

B. Oferta pel nombre de dies addicionals de posicionament sense cap cost
60

C. L'empresa ofereix la polivalència per aeronau per realitzar tasques LCI/SAE amb la
diponibilitat d'acomplir amb els requeriments tècnics, d'habilitació i noramatiu epr part de
l'aeronau i la triputació operativa

2

dies de
posicionament
addicional

nombre d'aeronaus

D. Antiguitat de l'aeronau que posarà a disposició del contracte (marqueu amb
0 a 5 anys 6 a 10 anys 11 a 15 anys
una X)
X
Antiguitat de l'aeronau 1
X
Antiguitat de l'aeronau 2
X
Antiguitat de l'aeronau 3
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R/N: IT/CP00034 IT-2022-86

4. El president aixeca la sessió, envia la documentació a la unitat promotora per tal que
realitzin la valoració de l’oferta econòmica.
5. El president acorda que s’adjunti com annex a aquesta acta el document “registre
d’obertura” en el qual es recullen totes les accions realitzades a l’eina de Sobre Digital durant
el procés d’obertura de sobres i que serveix de base com a certificat de la mesa de
contractació
La secretària

El president

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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