QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Núm. de l’expedient: IT-2021-35
A. Objecte del contracte: Servei de noliejament de dos helicòpters per a la policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra, per a l’any 2021, d’acord amb el Plec de prescripcions
tècniques (PPT)
A1. Lots: no es distribueix en lots per la necessitat de fer una gestió unificada que faciliti
l’organització i resti complexitat a l’execució de la prestació.
A2. Codi CPV: 60424120 Noliejament d’aeronaus amb tripulació.
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte, d’acord amb el detall següent:
2.825.000,00 €
105.000,00 €
2.825.000,00 €
2.825.000,00 €
8.580.000,00 €

Pressupost de la licitació (sense IVA)
Import modificació contracte, 20% hores/vol
Import de la pròrroga 2022
Import de la pròrroga 2023
Total valor estimat
B3. Pressupost base de la licitació*, d’acord amb el detall següent:

2.825.000,00 €
5.250,00 €
2.830.250,00 €

Pressupost base
Import de l’IVA
Pressupost base de licitació
Detall dels imports
Concepte

Primera aeronau
Segona aeronau
Hangar

Import IVA no inclòs

Import IVA inclòs/Exempt IVA

1.600.000,00 €
1.200.000,00 €
25.000,00 €

1.600.000,00 €
1.200.000,00 €
30.250,00 €

(*) En els imports de licitació hi ha inclòs el cost de l’assegurança, el manteniment,
l’amortització de les aeronaus, el combustible i altres despeses financeres i
d’equipaments. Només s’aplica l’IVA al servei d’hangar. El noliejament de les aeronaus
està exempt d’IVA.
B4. Revisió de preus

Sí

No

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: IT04D/204000100/2210/0000
C2. Expedient d’abast plurianual: Sí
No
D. Termini de durada del contracte: des de l’1 de gener de 2021, o des de la data de la
signatura del contracte si aquesta fos posterior, fins al 31 de desembre de 2021, amb les
fites temporals indicades a l’apartat 4 del PPT.
D1. Prorrogable
Sí
No
D2. Termini màxim de pròrroga: 2 anys, per períodes d’un any
E. Variants:

Sí

No
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F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació:
Ordinària
Urgent
Anticipada
F2. Procediment d’adjudicació: Obert de regulació harmonitzada
F3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital:
Sí
No
G. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica
G1. Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis dels tres darrers exercicis
conclosos.
Requisit mínim: l’any de més volum ha de ser igual o superior a 1,5 vegades el
pressupost del contracte.
Forma d’acreditació.- Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si
l’empresari està inscrit en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre
oficial en el qual ha d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre
mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil o en cas de no estar
obligats podran acreditar la solvència amb una declaració indicant el volum de negocis
global de l’empresa en cada anualitat.
G2. Solvència tècnica: principals contractes realitzats, els darrers tres anys, de
naturalesa igual o similar als que constitueixen l’objecte del contracte.
Requisit mínim: l’import anual acumulat l’any de més volum d’execució ha de ser igual o
superior al 70% de l’anualitat del contracte.
Forma d’acreditació: certificat que indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat,
del contracte, expedit per l’òrgan o entitat competent o, si no hi ha certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyada dels documents en poder d'aquest que
acreditin la realització del contracte.
G3. La solvència anterior es podrà substituir per la classificació empresarial següent:
Sí
No
G4. Adscripció de mitjans materials o personals a l’execució del contracte:

Sí

No

H. Criteris d’adjudicació: d’acord amb l’annex 4 del Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP)
I. Millores

Sí

No Descripció: les descrites a l’annex 4 del PCAP.

J. Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes: d’acord amb l’article
85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
K1. Documentació a presentar per les empreses licitadores
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 Formulari normalitzat del Document europeu únic de contractació(*). Es
pot utilitzar una d’aquestes dues versions del document.
Model DEUC de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Model del Ministerio de Hacienda: (enllaç generació document)
*A la Part IV, Criteris de selecció, només cal respondre la primera pregunta, la resta de la
Part no cal completar-la.

 Declaració responsable de l’annex 1 en què declara, entre d’altres
aspectes, que en cas de resultar adjudicatària contractarà una pòlissa
d’assegurances d’acord amb els requeriment de l’apartat 9 del PPT.
Sobre A

 Model A de Coordinació d’Activitats Empresarials, d’acord amb l’Annex 5
del PCAP
Vegeu annex 1 del PCAP
En el supòsit que l’empresa licitadora acrediti la seva solvència mitjançant la
integració de la solvència amb altres empreses o entitats alienes, haurà de presentar
un DEUC separat per cadascuna de les empreses amb qui concorri a la licitació. En
cas de resultar proposada com a adjudicatària, haurà de presentar un compromís
signat per les parts conforme es disposarà dels mitjans i solvència durant tota la
vigència del contracte.
Altrament, si la integració de solvències es produeix amb empreses del mateix grup
empresarial, s’haurà d’indicar aquesta circumstància en el DEUC del licitador però no
caldrà presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses.

Sobre B

 Oferta econòmica i altres criteris valorables automàticament d’acord amb
el model de l’annex 3 del PCAP
 Memòria/fitxa tècnica que acrediti els criteris valorables automàticament
oferts a l’annex 3.
Vegeu annexos 3 del PCAP

Important:
La presentació de documentació en un sobre que no correspongui, quan afecti a la
valoració, serà causa d’exclusió.
K2 Documentació a presentar per l’empresa proposada adjudicatària
-

Certificat d’Aeronavegabilitat i ARC (AirworthinessReviewCertificate) de cada
aeronau que serà utilitzat en la provisió del servei, en el qual es reflecteixi la data
de caducitat del mateix.

-

Certificat signat de la CAMO, en el qual el Responsable de la CAMO que gestioni
cada aeronau que hagi de realitzar el servei i garanteixi l’estricte compliment amb
el requerit en el Plec de Prescripcions Tècniques amb respecte a la configuració
de l’aeronau (exterior e interior), certificació d’equipament i modificacions,
manteniment del mateix i tot requisit tècnic de cada aeronau. En aquest certificat
es detallarà la configuració, equipament, modificacions implementades i càlculs
realitzats amb els que es justifica el compliment del requerit en el Plec de
Prescripcions Tècniques.

-

Document que acrediti que l’empresa disposa, directament o a través de
contractista establert expressament, d’un centre de manteniment aprovat segons
la normativa AESA, per a les aeronaus proposades en la seva oferta.
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-

Projecte bàsic que contempli la distribució i instal·lacions de l’hangar segons el
programa de necessitats del PPT

-

Documentació acreditativa d’estar en possessió d’una llicència vigent de pilot
comercial amb habilitació VFR i habilitació amb acreditació VFR nocturn, d’acord
a la normativa en vigor, així com l’habilitació de tipus en vigor per a les màquines
presentades. Hauran de disposar també de la certificació com a pilot amb
habilitació de pilotatge. Hauran de tenir un mínim de 1.000 hores de vol en
aeronaus de similars característiques que s’haurà d’acreditar mitjançant un
certificat del director d’operacions.

K3. L’empresa adjudicatària, 7 dies abans d’iniciar-se el servei, haurà de presentar
la documentació detallada a l’apartat 10 del PPT.
L. Garanties
L1. Garantia provisional:
Sí
No
L2. Garantia definitiva:
Sí
No Import: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs
L3. Termini de garantia: durant el termini d’execució del contracte.
M. Condicions especials d’execució: d’acord amb l’apartat i) de la clàusula vint-ivuitena del Plec de clàusules administratives (PCAP).
N. Obligacions contractuals essencials. D’acord amb l’apartat e) de la clàusula vint-ivuitena del Plec de clàusules administratives (PCAP) i l’annex 7 del mateix plec.
N1. Confidencialitat en els termes fixats a l’apartat 11 del PPT i l’annex 6 del PCAP.
O. Modificacions del contracte: es preveu un increment d’un 20% de les hores de vol
fixades en el PPT pel cas que es produeixi un augment de les missions, o en
l’organització dels dispositius relatius a la funció de seguretat ciutadana, facin previsible
que les hores de vol contractades inicialment seran insuficients, prèvia motivació
mitjançant informe del responsable del contracte.
El preu màxim per hora de vol addicional es fixa en 750,00€ o el menor preu que indiqui
a l’oferta econòmica l’empresa adjudicatària. En cas que les empreses licitadores
ofereixin baixa es podrien prestar més hores de servei, fins a esgotar l’import previst de
modificació per a cada aeronau.
P. S’admet subcontractació

Sí

No

Q. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o
empreses adjudicatàries: ----------------- €.
R. Penalitats. D’acord amb els articles 193 i 194 de la Llei 9/2017, de contractes del
sector públic.
Les penalitats específiques seran les següents:
R1 Retard en la incorporació.- Supòsit: el contractista no posa a disposició del
Departament tots els mitjans personals o materials necessaris per executar el contracte
amb normalitat, d'acord amb l'oferta o el plec, en la data d'inici del servei indicada al
contracte o comunicada pel responsable del contracte i aquesta incidència no és deguda
a una causa de força major apreciada. S'assimilarà a aquesta incidència els retards que
es produeixin en els terminis previstos per a la substitució de les aeronaus durant
l'execució del contracte.
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- Efectes: el Departament no pagarà el dia preu/dia/aeronau de cada aeronau que no es
trobi en condicions d'iniciar el servei i podrà aplicar el règim potestatiu de penalitats
sense necessitat d'advertiment previ.
- Import de la penalitat: el primer dia la penalitat serà 0,5 vegades el preu/dia/aeronau
per aeronau no disponible. Entre el segon i el desè dia la penalitat serà d'1 vegada el
preu/dia/aeronau per dia i aeronau no disponible. A partir de l'onzè el Departament podrà
optar entre imposar la penalitat d'1,5 vegades el preu/dia/aeronau no disponible o bé per
resoldre el contracte amb pèrdua de la fiança definitiva de l'adjudicatari.
2. Inoperativitat.- Supòsit: Una o diverses aeronaus no es troben en disposició de donar
servei durant més de 6 hores en l'horari de guàrdia de la base i la parada no es produeix
per causes de força major o per algun motiu justificat acceptat pel responsable del
contracte. Si la inoperativitat és inferior a 6 hores la incidència es considerarà com a mal
funcionament.
- Efectes: el Departament no pagarà el dia preu/dia/aeronau de cada aeronau que no es
trobi en condicions de prestar el servei i podrà aplicar el règim potestatiu de penalitats
sense necessitat d'advertiment previ.
- Import de la penalitat: 0,10 vegades el preu/dia/aeronau per hora i aeronau. En cas que
la inoperativitat superi l'horari de guàrdia de la base d'una jornada el supòsit s'assimila al
de retard en la incorporació i l'import de la penalitat s'equipara a l'establert per al segon
dia de l'esmentat supòsit per cada jornada completa.
3. Mal funcionament.- Supòsit: el servei es presta en unes condicions inferiors a les
definides al plec o en l'oferta adjudicada per causes imputables al contractista.
- Efectes: si l'anomalia no es pot solucionar de forma immediata, el responsable del
contracte advertirà per escrit el contractista de la situació i li indicarà el termini, expressat
en dies naturals, de què disposa per solucionar-la. En cas que el contractista no arregli la
deficiència en el termini indicat en l'apercebiment, el responsable del contracte podrà
iniciar el procediment per aplicar el règim de penalitats. Si l'anomalia fa referència a un
fet puntual no serà necessari l'apercebiment per iniciar el règim de penalitats.
- Import de la penalitat: el que determini la resolució de l'òrgan de contractació, a
proposta del responsable del contracte. L'import de la proposta haurà de ser proporcional
al perjudici i al tipus d'incidència.
El responsable del contracte podrà proposar per a cada supòsit d’incompliment que es
detalla a continuació, una penalització econòmica consistent en la reducció d’un 5% de
l’import de la facturació mensual.
a. Retard superior a 30 minuts des de l’avís de la sortida d'una aeronau davant d'una
ordre de mobilització durant l'horari presencial.
b. Inoperativitat d'alguna aeronau superior a 1 hora durant l'horari de guàrdia de la base
que no es degui a una causa de força major o algun motiu acceptat pel responsable del
contracte.
e. Deficiències o mal funcionament de l'equipament.
f. Substitució d'una aeronau sense autorització del responsable del contracte, tret de
causa de força major.
g. Substitució d'una persona assignada a l'execució del contracte sense autorització del
responsable del contracte, tret de causa de força major.
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h. La manca de tramesa d’informació obligatòria prevista en el Plec de prescripcions
tècniques o demanada pel Responsable del Contracte (per exemple, comunicació de
l’estadística, la informació diària de la base, el seguiment de flores) en els terminis
establerts, o la seva tramesa errònia.
i. Deficiències en el funcionament de la base que provoquin o puguin provocar alguna
incidència en el compliment d'una missió, amb especial referència a l'aprovisionament de
carburant i altres subministraments que puguin resultar imprescindibles per a la missió
de les aeronaus.
S. Tramitació i pagament de les factures. Les dades rellevants als efectes de
tramitació de la facturació són les següents:
S1. A banda dels codis que identifiquen les unitats que han de tramitar la factura (codis
DIR3) establerts a la clàusula vint-i-sisena del PCAP, els codis específics que
identifiquen el contracte són:
Centre gestor destinatari
IT04-Direcció General de la Policia
Codi d’expedient
IT-2021-35
S2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent:
x

Terminis consecutius per lot/sublot i centre gestor amb la durada que s’indica a
continuació:
Única factura mensual fixa per al servei de noliejament i hangaratge

La factura ha de reflectir les hores de vol prestades amb el desglossament de les
aeronaus identificades mitjançant la seva matrícula.
S4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: el/la sub-director/a general
d’Administració i Serveis de la Direcció General de la Policia.
T. Responsable del contracte: el/la cap de la Comissaria General de Recursos
Operatius de la Direcció General de la Policia.
U. Òrgan a qui es poden adreçar consultes relacionades amb la licitació: Servei de
Contractació i Patrimoni, a l’adreça electrònica contractacio.interior@gencat.cat
V. Comitè d’experts: d’acord amb el que s’estableix a l’article 146.2.a) de la LCSP, no
procedeix.

Els licitadors interessats a rebre comunicacions automàtiques mitjançant correu
electrònic de totes les publicacions que es facin sobre aquest expedient en el perfil del
contractant s'hi han de subscriure accedint a l’enllaç “Voleu que us informem de les
novetats?”, que trobaran a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui
en el perfil.

El cap del Servei de Contractació i Patrimoni
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