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Acta elevació proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació
Expedient

IT-2022-86

Núm. de lots

IT-2022-86-1
IT-2022-86-2
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
(DGPEIS)

Unitat promotora

Modalitat

Contracte Públic

Procediment

Obert

Tipus

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
Import base €

IVA €

Pressupost licitació

3.697.512,00

Valor estimat

6.655.521,60

Termini d'execució

Nº lot
1

2

Serveis

Import amb IVA €
0,00

3.697.512,00

-

-

2 Anys

Descripció

Import
base €

Noliejament 3
helicòpters
1.848.756,00
comandament
Noliejament 3
helicòpters de 1.848.756,00
comandament

IVA €

Import
total €

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: 1 de març de 2022
Horari: 9:00:00
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

R/N: IT/CP00034 IT-2022-86

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’elevar proposta d’adjudicació
del contracte a l’òrgan de contractació.
1. El president inicia l’acte informant als membres de la Mesa que per resolució del secretari
general de data 11.02.2022, s’ha declarat desert el lot 1 del contracte, per falta de licitadors.
2. A continuació, el president comunica a la Mesa la valoració de l’oferta econòmica
presentada al lot 2, emesa en data 22.02.2022 pel cap Cap d’Unitat de Suport Logistic i Mitjans
Aeris la DGPEIS, que queda resumida en els quadres següents:
Helitrans Pyrinees SLU
Oferta
Preu/dia posicionament més baix.

Puntuació

2.532,59 €

Import màxim
Punts màxims licitació

55,00

55

337,31 €

5,00

5

60

15,00

15

Millora: Polivalència de les aeronaus: LCI/SAR
(5 punts per aeronau polivalent)

2

10,00

10

Antiguitat de l'aeronau a raó dels intervals
indicats. De 0 a 5 anys: 5 punts.

0

0,00

Antiguitat de l'aeronau a raó dels intervals
indicats. De 6 a 10 anys: 2 punts.

2

4,00

Antiguitat de l'aeronau a raó dels intervals
indicats. D’ 11 a 15 anys: 1 punts

1

1,00

Preu/hora de vol més baix.
Millora: Dies addicionals de posicionament
sense cap cost. 0,25 punts per dia addicional
per campanya forestal.

TOTAL

2.618,00 €
350,00 €

15

90,00

3. D’acord amb la valoració, la Mesa de Contractació acorda elevar a l’òrgan de contractació,
la proposta d’adjudicació de lot 2 del contracte a favor de l’empresa Helitrans Pyrinees, SL,
per un import d’1.787.831,58, servei exempt d’IVA, ja que és l’única empresa licitadora i, a
més, la seva oferta compleix amb els requisits del plec de prescripcions tècniques i el de
clàusules administratives particulars.
L’import desglossat per anualitats:
Import
adjudicació
2022
893.915,79 €

IVA 2022

Total 2022
- € 893.915,79 €

Import
IVA 2023
adjudicació 2023
893.915,79 €

- €

Total 2023
893.915,79 €

TOTAL
1.787.831,58 €

Els imports unitaris són els que s’estableixen en el quadre de la valoració de l’apartat 2.
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El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
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".

