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

Unitat promotora

Institut Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya JU-2022-84
Modalitat

Tipus de contracte

Contracte públic

Procediment

Menor

Serveis

Títol (objecte)

Manteniment correctiu i preventiu dels cromatògrafs i espectòmetres del Servei de Laboratori Forense, p
Codi CPV (grup, classe i categoria)

50000000-5 Servicios de reparación y mantenimiento
Import base (€)

10.288,90 €

Pressupost de licitació
Valor estimat
Termini d’execució

IVA (€)

€ 2.160,67

Import total (€)

12.449,57 €

€ 10.289
Des del dia 1 de gener de 2022

fins al dia 31 de desembre de 2022

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

Objecte del contracte
Manteniment correctiu i preventiu dels cromatògrafs i espectòmetres del Servei de Laboratori
Forense, per a l’ l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.

Justificació de la necessitat de contractar
El Servei de Laboratori Forense (SLF) de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de
Catalunya disposa de dos cromatògrafs de gasos head-space acoblats al detector d'ionització en
flama (CG-FID) que s’utilitzen per realitzar anàlisis qualitatius i quantitatius de determinats analits
(cetona, cianur, etanol, isopropanol, dissolvents (només anàlisis qualitatius de 25 analits volàtils) i
metanol).
Així mateix, també es compta amb un equip espectròmetre de l’ultraviolat visible (U-Vis) i un altre
amb infrarroig amb transformada de Fourier (FT-IR) necessaris per mesurar la concentració de
carboxihemoglobina en sang de persones que han mort en incendis per inhalació de fum o en
situacions de combustions incompletes (calderes o estufes), així com per a la determinació d’aquesta
molècula en cadàvers carbonitzats i permet diferenciar les situacions en les quals s’ha carbonitzat un
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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.

fins al dia 31 de desembre de
El termini d'execució del contracte serà des del dia 1 de gener de 2022
/ 2022

.

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

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

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L

Pressupostos detallats
Empresa

Oferta sense IVA

IVA

10.288,90 €

2.160,67 €

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L

Total

12.449,57 €

Valoració de les ofertes (incloent-hi la seleccionada)
Únicament s’ha demanat pressupost a l’empresa AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L perquè la
màquina és de la seva marca i, per tant, és l'única companyia que fabrica el material necessari per la
mateixa i que compta amb personal qualificat per dur a terme adequadament el seu manteniment i
reparació, podent proporcionar el suport necessari i garantint l'ús de recanvis originals.

Proposta d'adjudicació
Un cop valorades les ofertes presentades, es proposa l’adjudicació d’aquest expedient a l’empresa
AGILENT TECHNOLOGIES
10.288,90
S.L €
perSPAIN,
sense IVA, 12.449,57 €
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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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Dades del proveïdor proposat
Nom o raó social

Telèfon

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L

6773324606

Tipus de document

Núm. de document

Correu-e

NIF

ESB86907128

jordi.martinez@non.agilent.com ; customercare_spain@agilen

Dades econòmiques del contracte
L'import de la despesa proposada anirà a càrrec de la partida pressupostària
D/ 213000101/2111/0000

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:

es fa constar que es proposa la contractació d’aquest expedient menor amb la mateixa empresa
que va prestar el servei durant els 3 darrers anys. El motiu ha estat que el lot corresponent al
manteniment d’aquests equips es ve declarant desert per l’obsolescència tècnica derivada de la
seva antiguitat. Així mateix, és l’única empresa que es coneix que ha manifestat la possibilitat
de prestar una assistència tècnica dels equips ja que és la fabricant dels mateixos.
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Direcció de Serveis
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