R/N: SA/CP00037 SA-2021-156

Informe justificatiu
Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Subministraments

Expedient

SA-2021-156

Unitat
promotora

Servei de Serveis Analítics

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1402 -Adquisició de bosses i precintes per a transportar mostres
oficials reglamentàries corresponents al programa PIR del 2021

Import base €
Pressupost licitació

14.943,50

Valor estimat

14.943,50

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

3.138,14
-

18.081,64
-

11 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
El pla d’investigació de residus de medicaments veterinaris en carn (PIR) es realitza per a
donar compliment a la reglamentació comunitària en aquesta matèria i obliga a que a
Catalunya es recullin al voltant de 12.000 mostres anuals als escorxadors. Aquestes mostres
es recullen majoritàriament per triplicat ja que es tracta d’analítiques reglamentàries que
segons el resultats poden implicar sancions importants pels operadors econòmics.
Per a garantir la traçabilitat i la inviolabilitat de les mostres, aquestes s’han de transportar
inequívocament identificades i precintades. El material objecte d’aquest contracte és el que
compleix amb les característiques requerides.
Aquest material es distribueix als diferents escorxadors que han de recollir mostres, i per
tant no és material de laboratori i no està inclòs en els lots del Concurs de Material Fungible.
L'objecte del contracte menor que es proposa és: Adquisició de bosses i precintes per a
transportar mostres oficials reglamentàries corresponents al programa PIR del 2021. 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 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: Atès que per a la recollida de les mostres reglamentàries per part dels inspectors per a
poder donar compliment als programes de control oficial de d’aliments, cal que aquestes
mostres es transportin de manera que es garanteixi la traçabilitat i la inviolabilitat, és
necessari utilitzar bosses i precintes que són l’objecte de l’expedient de contractació menor
SA‐2021‐156.
Tant les bosses com els precintes cal que vagin identificats amb el “logo” de la Generalitat
de Catalunya i del Departament de Salut, i a més han d’anar numerats amb un número
correlatiu i disposar del codi de barres corresponent per poder identificar e individualitzar
cada mostra.
L’empresa ROYAL PACK va fer els motlles de les identificacions de les bosses i els precintes
dels quals n’és la dipositària i propietària i els va actualitzant.
Un canvi d’empresa representaria tornar a fer i pagar els motlles, la qual cosa té la
conseqüència de l’encariment del preu de les bosses i el retard en el servei.
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 preus aportats per diferents proveïdors.
S’han sol∙licitat pressupostos als següents proveïdors:
EMPRESA

ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD, S.L.
INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A.
MANUFACTURAS POLISAC, S.A.

OFERTA ECONÒMICA (IVA NO
INCLÒS)
14.943,50 €
16.016,00 €
16.445,00 €

S’ha escollit al proveïdor ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD, S.L. perquè és el que
té el preu més baix.
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Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

14.943,50

3.138,14

SA1402

D/221008900/4140/0000

El Secretari de Salut Pública

Vist-i-plau

Josep Maria Argimon Pallàs

Carme Chacón Villanueva
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