Acta complementària
Contracte : Contracte Públic
Unitat promotora : Secretaria General
Tipus : Serveis
Expedient : IT-2019-20126
Procediment : Obert
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Serveis dels mitjans aeris anuals del Departament d’Interior i subministrament
de retardant de llarga durada, per al 2019, distribuïts en 7 lots.
Import base €
IVA €
Valor estimat del contracte (sense IVA) :
14.439.226,67
Pressupost licitació :
5.137.583,33
44.100,00
Termini d’execució fins a :
8 mesos
Nº
lot

1

2

3

4

5

6

7

Descripció
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
EC-IFU respectivament.
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
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.
Noliejament
d’un
helicòpter
polivalent monoturbina, i galleda
externa d’immersió adscrit a la
DGPEIS
Noliejament de 2 avions de
càrrega amfíbia d’aigua (AVA)
destinats a la vigilància i atac
d’incendis adscrits a la DGPEIS
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
Subministrament de retardants
de llarga durada a utilitzar per les
aeronaus que la DGPEIS adscriu

Import total €
5.181.683,33

Import base € IVA €

Import total €

Valor estimat €

661.000,00

0,00

661.000,00

1.777.300,00

399.250,00

0,00

399.250,00

949.680,00

1.133.333,33

0,00

1.133.333,33

3.286.666,67

470.000,00

0,00

470.000,00

1.363.000,00

1.410.000,00

0,00

1.410.000,00

4.089.000,00

854.000,00

0,00

854.000,00

2.476.600,00

210.000,00

44.100,00

254.100,00

504.000,00

en missions de lluita contra els
incendis forestals

Identificació de la sessió
Data: 28.06.2019
Horari: 12.30 hores
Lloc: Servei de Contractació i Patrimoni, quarta planta del palauet
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Aurora Manchón Lladó

Vocal en representació Responsable Jurídic en
l'Àmbit de les Relacions
d’Assessoria Jurídica
amb la Unió Europea

José Lluís Àvila

Vocal en representació Interventor
d'Intervenció / Control
Intern

Xavier Font Roa

President

Cap
Servei
de
Contractacions i Patrimoni

Mónica Olmos Castiella

Secretària

Cap Secció de Contractació

Martí Hernández Fernández

Vocal en representació Cap de la Secció de
de la Unitat Promotora
Pressupostos i Contractació

M. Lourdes Puigbarraca Sol

Vocal en representació Sub-directora general
Servei Català de Trànsit Gestió del Trànsit

de

Desenvolupament de la sessió
A l’edifici seu del Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, de Barcelona, 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’estudiar les ofertes presentades pels lots 2 i 4.
En relació amb el lot núm. 2, la Mesa considera que tenint en compte l’error
incorregut per l’Administració cap de les dues empreses licitadores (Helitrans Pyrinees
SLU i Bigas Group Helicopter SL) han presentat oferta pel que fa al criteri B del model
de proposició econòmica de preu/hora de mà d’obra de tècnic mecànic de
manteniment correctiu i millora atès que l’annex no contenia la casella per tal
d’introduir aquest import.
Per aquesta raó s’acorda requerir a les empreses per tal que un termini de 5 dies
hàbils des de l’enviament de la notificació presentin un sobre tancat en el registre del
Departament d’Interior (c. Diputació, 355, Barcelona) amb l’oferta sobre el preu/ hora
de mà d’obra esmentat .
En aquest sentit, s’acorda convocar a les empreses a un acte d’obertura públic que
tindrà lloc en un termini de dos dies hàbils de la finalització del termini màxim de
presentació del sobre amb l’oferta preu/hora de mà d’obra
En el cas que alguna de les empreses requerides no aporti dita informació quedarà
exclosa de la licitació atès que no es disposarà de tots els elements per valorar l’oferta.

Pel que fa al lot núm. 4, i en relació amb l’oferta presentada per l’empresa Bigas Group
Helicopter, S.L, la Mesa determina que cal excloure-la atès que es considera que les
argumentacions fetes per l’empresa en el seu escrit de de data 21 de juny de 2019 en
resposta al requeriment efectuat, no justifiquen la viabilitat de la seva oferta i, per tant,
no es valora.

El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

CPISR-1 C Monica Olmos Castiella

El president
Francesc Xavier Font Roa
- DNI 46132014V (SIG)
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