Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de la Policia
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 ECIFU 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
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
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A continuació es puntuen les ofertes finals rebudes per les empreses mencionades en el lot
6, d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el PCAP.
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

Preu més baix del preu d'hora de vol
Major nombre d'hores de vol
Bonificació més alta per hora de vol no
en cas de sobrepassar el nombre
addicionals d'aeronaus a disposició
volada (10 punts)
d'hores de vol fixades en el contracte sobre les fixades en cada un dels
(5 punts)
lots (5 punts)

Preu més baix (80 punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

Empresa

Pressupost
màxim licitació

Eliance
Helicopter
Global
Services,
S.L.
Heli-Trans
Pyrinees

Oferta
econòmica

Bonificació
Puntuació
mínima
(Màxim clàusula N2
80 punts) QQC (IVA
exclòs)

854.000,00 €

Oferta
econòmica
(IVA exclòs)

Puntuació
(Màxim 10
punts)

125,00 €

Pressupost
Oferta
Puntuació
màxim
econòmica (Màxim 5
licitació
(IVA exclòs)
punts)
(IVA exclòs)

750,00 €

Nombre
màxim
d'hores

Oferta
Puntuació
d'hores de
(Màxim 5
vol
punts)
addicionals

52

854.000,00 €

78,40

1.000,00 €

10,00

0,01 €

5,00

34,68

5,00

98,40

836.920,00 €

80

130,00 €

1,3

750,00 €

0,00

5,00

0,72

82,02

D’acord amb l’exposat, l’empresa Eliance Helicopter Global Services, S.L., és qui obté millor
puntuació en aquest lot.

Barcelona, 3 de juliol de 2019

Eusebi del Olmo Ferrús
Sub-director general d’Administració i Serveis

