R/N: SA/CP00034 SA-2021-637

Informe justificatiu
Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Expedient

SA-2021-637

Unitat
promotora

Servei de Serveis Analítics

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1402 -Calibratge de pipetes i balances, dels Laboratoris de l'ASPCAT
a Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa, incloent el transport dels equips i els
desplaçaments dels tècnics per el 2021
Import base €

Pressupost licitació

6.916,69

Valor estimat

6.916,69

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

1.452,50
-

8.369,19
-

7 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
Els equips de mesura com són, entre d’altres, les pipetes i les balances, han de mantenir‐se en
un perfecte estat de calibratge per tal d’assegurar la traçabilitat i la validesa dels resultats.
Aquests calibratges cal que siguin realitzats per empreses acreditades per l’ENAC en aquest
àmbit.
Per aquest motiu, anualment cal realitzar el calibratge de les pipetes i balances dels
laboratoris.
L'objecte del contracte menor que es proposa és: Calibratge de pipetes i balances, dels
Laboratoris de l'ASPCAT a Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa per el 2021, incloent el transport
dels aparells i els desplaçaments dels tècnics en el cas de les balances. Aquest objecte no s'està
alterant per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
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. Els motius pels quals s'adjudica al mateix adjudicatari són: Aquest servei
s’encomana reiteradament a l’empresa Mettler‐Toledo perquè està acreditada per l’ENAC i a
més disposa de les dades històriques dels equips dels laboratoris des de l’any 2007. Aquesta
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empresa també disposa d’equip tècnic de manera que si troba algun desajust en els equips els
repara abans del calibratge, cosa que no fan altres empreses.
Per altra banda a l’avaluació de proveïdors, obligatòria segons la UNE ISO IEC 17025, que es
realitza per part del Servei de Serveis Analítics, l’empresa Mettler Toledo ha obtingut sempre
una valoració satisfactòria, molt important en un aspecte tant sensible com els calibratges.
La contractació esmentada en el paràgraf anterior està justificada degut a la insuficiència de
mitjans de que disposa el Departament, la falta d'adequació, així com la no conveniència
d'ampliació dels mitjans personals i materials amb que compta per complir les necessitats que
es tracta de satisfer a través d'aquest expedient de contractació.
Determinació del preu del contracte
Segons pressupostos del proveïdor més 600€ en previsió de possibles reparacions.
Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

6.916,69

1.452,50

SA1402

D/213000100/4140/0000

La Secretaria de Salut Pública

Vist-i-plau
El cap del Servei de Serveis Analítics

Maria del Carmen Cabezas i Peña
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