Informe justificatiu per a un contracte menor de serveis o
subministrament
Dades de l'expedient
Unitat promotora

Expedient

SGPOS

JU-2022-144

Modalitat

Tipus de contracte

Contracte públic

Subministrament

Procediment

Menor

Títol (objecte)

ENS: 00895_02_ARRENDAMENT D’UN CARRETÓ ELEVADOR PER AL CENTRE PENITENCIARI BRI
Codi CPV (grup, classe i categoria)

42410000-3
Import base (€)

5.160,00 €

Pressupost de licitació
Valor estimat
Termini d’execució

IVA (€)

€ 1.083,60

Import total (€)

6.243,60 €

€ 5.160
Des del dia 01/01/2022

fins al dia 31/12/2022

Des de la data d'adjudicació del contracte fins al dia

Objecte del contracte
ENS: 00895_02_ARRENDAMENT D’UN CARRETÓ ELEVADOR PER AL CENTRE PENITENCIARI
BRIANS 2 DURANT L’ANY 2022. Es tramita com un expedient anticipat de despesa de 2022

Justificació de la necessitat de contractar
Actualment al Centre Penitenciari Brians 2 disposa en règim d'arrendament d' un carreto elevador
per tal de desenvolupar correctament les tasques diàries pròpies del Centre com ara la descàrrega
dels camions que els subministra el material, i pel lliurament de material divers als diferents
Departaments i Unitats degut a les llargues distàncies.
Amb la qual cosa, i per tal de garantir una correcta prestació en el servi i evitar qualsevol disfunció
greu, es proposa que es prorrogui el lloguer d’ aquest vehicle per aquest proper any 2022,
dintre del període indicat.
El fet de no disposar d’aquesta eina de treball afecta negativament al bon funcionament del Centre,
causant en ocasions endarreriment en els horaris regimentals.
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Departament de Justícia

Proposta d’utilització del procediment de contractació
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 15.000 euros, es proposa la tramitació com a
expedient de contracte menor, d’acord amb l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

01/01/2022

El termini d'execució del contracte serà des del dia
des de la data d'adjudicació del contracte fins al dia

fins al dia

.

/

31/12/2022

Selecció d'ofertes i proposta d'adjudicació
S'ha demanat pressupost a les empreses següents:

REPCAR VALLES, S.L.
SERVEI PANELLA, SL.SE
DULECENTRE SA,
KARBAR,SOLUCIONES INDUSTRIALES SL
TOT PER l’ELEVACIÓSL

Pressupostos detallats
Empresa

Total

Oferta sense IVA

IVA

REPCAR VALLES, S.L.

5.645,40 €

1.185,54 €

6.830,94 €

SERVEI PANELLA, SL

5.160,00 €

1.083,60 €

6.243,60 €

Valoració de les ofertes (incloent-hi la seleccionada)
Només dos dels proveïdors consultats han presentat oferta, la resta han declinat fer-ho. Tots dos
compleixen els requeriments tècnics demanats i per tant es proposa l'adjudicació a la més
econòmica, Serveis Panella SL

Proposta d'adjudicació
Un cop valorades les ofertes presentades, es proposa l’adjudicació d’aquest expedient a l’empresa
Servei Panella, SL
per 5.160,00€
sense IVA, 6.243,60€
amb l'IVA inclòs,
atès que és l’oferta millor valorada en relació qualitat-preu, per dur a terme l’actuació que ens
ocupa.
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Dades del proveïdor proposat
Nom o raó social

Telèfon

Servei Panella, SL

972477064

Tipus de document

Núm. de document

Correu-e

NIF

B17571746

info@panella.cat

Dades econòmiques del contracte
L'import de la despesa proposada anirà a càrrec de la partida pressupostària
D/ 201000100/2130/0000

de l'exercici de l'any

2.022

.

El pagament d’aquest contracte es realitzarà mitjançant transferència bancària un cop l’adjudicatària
presenti la factura electrònica corresponent als serveis prestats.

Declaració de l'òrgan proposant de la contractació
Als efectes del que preveu l’article 118.2 de la LCSP, faig constar que no s’ha alterat l’objecte
del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació ni els llindars
establerts al primer apartat de l'article esmentat per a la contractació menor.
Així mateix, faig palès que aquesta contractació no és recurrent en el sentit que estableix
l’article 159.1.3 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres
i del sector públic.
Atès que aquesta contractació és recurrent en el sentit que estableix l'article 159.1.3 de la
Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic,
faig palès que:

Els centres penitenciaris de Catalunya utilitzen vehicles industrials de propulsió elèctrica, de
diversa tipologia (elevadors, vehicles tractors, vehicles de transport intern, lliteres motoritzades).
El parc mòbil d'aquest tipus de vehicles es troba envellit i en mal estat per l'ús intensiu, i cal una
renovació integral de la majoria d'aparells d'aquest tipus que hi ha actualment als centres.
per dur a terme cal la licitació d'un procediment obert, tant sigui com per l'opció d'arrendament
com per l'opció de compra. A tal efecte s'ha dut a terme una consulta preliminar de mercat, a la
qual s'han presentat dos empreses interessades, i resta pendent d'anàlisi per poder determinar
quina és laResolució
millor opció,
arrendament o compra, i preparar els plecs per a la licitació. Està
Per delegació.
de la
secretària
general
Justícia
de durant el primer trimestre de 2022, de forma que al 2023 ja
previst
que esde
dugui
a terme
13.04.21
(DOGC
devehicles
16.04.21)
disposem
dels
que resultin adjudicataris, sigui quina sigui l'opció triada.

J‐SG2110

Entre tant, en aquells centres on els vehicles antics ja no poden prestar servei, cal contractar la
seva substitució temporal mitjançant expedient menor, entretant no es resolgui la licitació
esmentada anteriorment.

Direcció de Serveis
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