APROVAT

SERVEI LABORATORI
Exp: 902731 / 2020

INFORME DE NECESSITAT
Tipus de contracte

Serveis

Subtipus de contracte

Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros

Objecte del contracte

Contractació d'auditories internes al Laboratori de l'AMB
segons la Norma ISO 17025 de l'acreditació ENAC

Procediment d’adjudicació

Abierto simplificado abreviado

Òrgan de contractació

Vicepresidencia
a)

Pressupost

b)

Justificació de la contractació

No

CPV:
Lote

Descripción

Código CPV
79212000-3

Descripción CPV
Servicios de
auditoría

ACEVES TORRENS, MERCE (1 de 1)
Cap de Servei Laboratori
Data signatura :26/02/2021 12:01:44
HASH:062A61B4E7155B1C51FEE1F6207ACE07B2D1DFCD

La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Exercici
2021
2022

Funcional
17000
17000

Orgànica
A4010
A4010

Econòmica
22608
22608

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

% IVA
21
21

Import
3.750,00 €
3.750,00 €

Codi per a validació :2KMFY-MCSHJ-F6P2H
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/3.

Te la licitació reserva social?

Per donar compliment als requeriments d'ENAC, pel
manteniment de la NORMA UNE-ISO 17025, el Laboratori
de l'AMB, ha de planificar auditories internes anuals que
verifiquin, la correcta implantació i manteniment del sistema
de gestió de qualitat i dels requisits de la Norma.
No
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És una compra d’innovació?

El pressupost de licitació és de 7.500,00 € euros, IVA no
inclòs.
El valor estimat del contracte és de 15.000,00 € euros, IVA
no inclòs
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El Laboratori de l’AMB, integrat a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua i dins de l’Àrea
d’Ecologia està Acreditat per la Entitat Nacional d' Acreditación (ENAC) d’acord a la norma
UNE-EN ISO 17025 de de l’any 2003.
A banda de les auditories oficials d’ENAC, la norma ISO 17025 obliga a planificar Auditories
Internes anuals per tal de verificar la correcta implantació i manteniment del seu sistema de
gestió de qualitat i el manteniment dels requisits de la norma.
Justificació del procediment de licitació
Conforme el que estableix l’article 116 de la LCSP en l’expedient de contractació es justificarà
adequadament l’elecció pel procediment i la dels criteris que es tindran en consideració per
adjudicar el contracte.
En lo relatiu al procediment de contractació, es tramitarà per procediment obert simplificat
per promoure la major concurrència possible i perquè tal i com estableix l’article 159.6, en
contractes de subministrament i serveis els seu valors estimat és inferior als 60.000€ i per això
és procedeix a acudir a aquest procediment.
El procediment obert, i en el present cas simplificat, es justifica fonamentalment pel fet de
permetre a tota persona física o empresa capacitada, la presentació de proposicions i
adjudicar el contracte a qui oferti millors condicions dintre dels criteris de valoració de les
proposicions establertes en els ples i la seva simplificació accelera la seva tramitació.
Valor estimat del contracte

Per les contractacions efectuades des de el Servei de Laboratori l’import del IVA és deduïble.
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Justificació de la insuficiència de mitjans
Per els tècnics del Laboratori de l’AMB, encara que amb suficients coneixement tècnics , la
realització d’una auditoria d’aquestes característiques requereix imparcialitat difícil d’assolir
quan un mateix es troba implicat en la feina. Això passa en un laboratori en que el personal ha
de treballar sovint en totes les àrees dels companys. Per tant, és obligat promoure una licitació
per a la realització amb garanties d’aquest servei

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
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El valor estimat de cada auditoria anual és de 3750€ (IVA no inclòs). Aquest import ha
d’incloure com a mínim: dues jornades in situ (8 hores/cadascuna) , més la preparació de
l’auditoria, l’emissió del informe, les despeses de desplaçament i pernoctacions, així com altres
despeses que es puguin derivar de la realització d’aquesta auditoria.
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L’import de licitació per la contractació de 2 auditories internes anuals amb possibilitat de
prorroga de 2 anys més, d’acord a la norma UNE-EN ISO 17025:2017 de Requisitos generales
para la competencia de los laboratorios de ensayo en base al Plec de condicions adjunts és de
7500€ (IVA no inclòs). En el cas de fer efectives les dues prorrogues aquest valor estimat seria
de 7500€ més (IVA no inclòs), per tant el total del contracte seria de 15000€ (IVA no inclòs).
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Justificació de la solvència tècnica
L’empresa auditora haurà de tenir contrastada experiència en auditories, assessories de
laboratoris d’assaig i en la implantació de sistemes de qualitat d’acord amb la normativa
internacional UNE-EN ISO 17025.
La persona auditora haurà de presentar CV incloent justificació d’haver realitzat altres
auditories UNE-EN ISO 17025 en laboratoris químics i microbiològics els darrers 3 anys.
Justificació de la no divisió en lots
L’auditoria interna del Laboratori es tracta d’un servei únic a prestar i
en lots.

per tant, no és divisible

Justificació de la forma de retribució

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

Codi per a validació :2KMFY-MCSHJ-F6P2H
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/3.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

ACEVES TORRENS, MERCE (1 de 1)
Cap de Servei Laboratori
Data signatura :26/02/2021 12:01:44
HASH:062A61B4E7155B1C51FEE1F6207ACE07B2D1DFCD

Es preveu que el pagament del contracte és farà a través d’una factura anual, que s’emetrà
posteriorment a la realització de l’auditoria i a la recepció del informe de la mateixa per part
del Servei del Laboratori.

