R/N: SA/CP00034 SA-2021-328

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-328

Unitat
promotora

Servei de Serveis Analítics

Procediment

Contracte menor

Objecte

Auditoria per part de l'Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), per a
mantenir i ampliar les acreditacions dels laboratoris de Salut Pública de
Girona Lleida, dependent de la Secretaria de Salut Pública, les quotes de
manteniment dels quatre laboratoris de Salut Pública i l' avaluació dels
canvis en el procediment de detecció de larves de Triquina

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Import base €
Pressupost licitació

13.996,00

Valor estimat

13.996,00

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

2.939,16
-

16.935,16
-

1 Anys

Justificació de la necessitat de contractar
D’acord amb el Reglament (CE) No 882/2017 del PARLAMENT EUROPEU i del CONSELL
de 15 de març de 2017 relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per garantir
l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels
animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris, els laboratoris que realitzin control oficial han
d’estar acreditats per la norma UNE‐EN ISO/IEC 17025.
L’única entitat que pot acreditar a l’estat espanyol és ENAC (Entidad Nacional de Acreditación)
tal com ho estableix el Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a
la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y el
Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y
vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga
el reglamento (CEE) nº 339/93.
L'objecte del contracte menor que es proposa és: Auditoria per part de l’Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC), per a mantenir i ampliar les acreditacions dels laboratoris de Salut
Pública de Girona i Lleida, dependents de la Secretaria de Salut Pública, les quotes de
manteniment dels quatre laboratoris de Salut Pública i l’ avaluació dels canvis en el
procediment de detecció de larves de Triquina. Aquest objecte no s'està alterant per evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació.
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En aquesta contractació es dona el supòsit de formalització de contractes menors amb idèntic
objecte i destinatari durant tres anys consecutius, previst en l'article 159.1.3 de la Llei 5/2017,
del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació
i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments
turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions
de diòxid de carboni, però per la seva exclusivitat per motius legals no es pot adjudicar a un
altre destinatari.

Determinació del preu del contracte
Segons pressupostos del proveïdor ENAC que és la única entitat que pot acreditar a l’Estat
espanyol.

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor.

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

13.996,00

2.939,16

SA1402

D/227001200/4140/0000

El Secretari de Salut Pública

Vist-i-plau

Josep Maria Argimon Pallàs

Carme Chacón Villanueva
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