R/N: SA/CP00037 SA-2021-38

Informe justificatiu
Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Subministraments

Expedient

SA-2021-38

Unitat
promotora

Servei de Serveis Analítics

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1402 - Subministrament de gasos especials per als LASPCAT de
Lleida i Tarragona

Import base €
Pressupost licitació

11.818,52

Valor estimat

11.818,52

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

2.481,89
-

14.300,41
-

12 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
El Laboratoris de l’Agència de Salut Pública de Catalunya a Lleida i Tarragona realitzen,
principalment, analítiques per al control de l’aigua de consum humà, dels aliments i per a la
investigació de residus de medicaments en animals d’abast. Aquests laboratoris precisen del
subministrament d’Heli, Argó, Nitrogen i Aire sintètic, per al funcionament dels equips de
cromatografia (CG/MS, HPLC), absorció atòmica (CCVAA) i espectrometria (ICP/OES) per a
la qual cosa ja disposen de les instal·lacions corresponents.
L'objecte del contracte menor que es proposa és: Subministrament de gasos especials al
LASPCAT a Lleida i Tarragona per a l’any 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. El motiu pel qual s'adjudica a LINDE GAS ESPAÑA SAU és perquè té
el preu més baix.
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Determinació del preu del contracte
Estimació de consum i segons preus enviats pels diferents proveïdors. S’han sol·licitat
pressupostos als següents proveïdors:
LINDE GAS ESPAÑA SAU 11.818,52€
MESSER IBÉRICA DE GASES, SA 14.010,58€
AIR LIQUID renuncia a presentar pressupost
S’ha escollit al proveïdor LINDE GAS ESPAÑA SAU. perquè és el que té el preu més baix i
s’han afegit 1200€ en previsió de possibles avaries a la instal·lació.
Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor
Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

11.818,52

2.481,89

SA1402

D/221000500/4140/0000

El Secretari de Salut Pública

Vist‐i‐plau

Josep Maria Argimon Pallàs

La Cap del Servei de Serveis Analítics
Montserrat Albet Tetas
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