R/N: SA/CP00037 SA-2021-320

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-320

Unitat
promotora

Servei de Serveis Analítics

Procediment

Contracte menor

Objecte

Subministrament de reactius i materials per a biologia molecular i
determinacions ambientals segons previsions pels programes 2021

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Subministraments

Import base €
Pressupost licitació

11.156,24

Valor estimat

11.156,24

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

2.342,81
-

13.499,05
-

1 Anys

Justificació de la necessitat de contractar
Els laboratoris de Salut Pública estan acreditats segons la norma UNE ISO/IEC 17025 per a
realitzar algunes analítiques microbiològiques segons metodologies de treball per PCR
(reacció en cadena de la polimerasa) que impliquen materials i reactius molt específics, alguns
dels quals no es poden substituir sense perdre la condició de tècnica acreditada. Els medis
materials objecte d’aquest subministrament, s’utilitzen, conjuntament amb d’altres materials,
per a realitzar anàlisis de microorganismes en aliments i d'altres elements mediambientals.
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. El motiu per què es proposa el mateix adjudicatari és perquè només hem
trobat 3 proveïdors que disposin de la totalitat d’aquest productes als seus catàlegs i la oferta
més econòmica és la de PROQUINORTE.

Determinació del preu del contracte
S'ha demanat pressupost a 3 proveïdors i es proposa l'adjudicació a PROQUINORTE perquè
és la oferta més avantatjosa econòmicament.

Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor.
Travessera de les Corts, 131 - 159.Pavelló Ave Maria
08028 Barcelona
Telèfon 93 227 29 00
Telefax 93 227 29 51
E-mail: contractacio.salut@gencat.cat
Web: http://www.gencat.cat/salut/
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Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

11.156,24

2.342,81

SA1402
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El Secretari de Salut Pública

Vist-i-plau

Josep Maria Argimon Pallàs

Carme Chacón Villanueva
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