R/N: SA/CP00037 SA-2021-425

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-425

Unitat
promotora

Servei de Serveis Analítics

Procediment

Contracte menor

Objecte

Subministrament de materials de referència certificats als LASPCAT
necessaris per a l'avaluació de la qualitat analítica segons previsions 2021

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Subministraments

Import base €
Pressupost licitació

14.709,00

Valor estimat

14.709,00

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

3.088,89
-

17.797,89
-

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 les analítiques d’aigua, aliments i elements mediambientals, la qual cosa els obliga a
mantenir una avaluació contínua de la qualitat dels resultats. Els materials de referència
certificats, objecte d’aquest subministrament, s’utilitzen per a realitzar aquesta avaluació i així
assegurar que els resultats són traçables internacionalment.
L'objecte del contracte menor que es proposa és: Subministrament de materials de referència
certificats als LASPCAT necessaris per a l'avaluació de la qualitat analítica segons previsions
2021. 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, però es proposa aquest adjudicatari atès que el proveïdor té exclusivitat
en la distribució d’aquests productes (s’adjunta certificat d’exclusivitat).

Determinació del preu del contracte
Segons pressupost del proveïdor i previsió de consum dels laboratoris de l’ASPCAT.
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Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor.
Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

14.709,00

3.088,89
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El Secretari de Salut Pública

Vist-i-plau

Josep Maria Argimon Pallàs

Carme Chacón Villanueva
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