R/N: SOC/CP00037 SOC-2020-300

Informe justificatiu
Expedient

SOC-2020-300

Unitat
promotora

Secció de Patrimoni i Règim Interior al Servei d'Ocupació de Catalunya

Modalitat

Procediment
Objecte

Tipus

Contracte Públic

Subministraments

Covid19 Subministrament gel i mascaretes centres SOC
Import base €

Pressupost licitació

29.520,00

Valor estimat

29.520,00

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €
0,00

-

29.520,00
-

5 Dies
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Justificació de la necessitat de contractar
1. Necessitat de la contractació
Es contracta amb la empresa SUMINISTROS JIMASA, S.L. el subministrament de 27.000
mascaretes i 880 hidrogels desinfectants pels centres del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, davant de la necessitat de realitzar aquelles actuacions que possibilitin
aconseguir les condicions adequades per tal d’evitar la proliferació del coronavirus SARSCoV-2 que produeix la malaltia coneguda com a COVID-19, caracteritzada per alts nivells
de contagi.
L’objectiu d’aquests subministraments és el de garantir les necessàries condicions de
seguretat i salubritat tant dels treballadors com dels usuaris de les edificacions i
instal·lacions del SOC una vegada reobertes.
Malgrat la finalització de l’estat d’alarma, cal mantenir les mesures preventives que especifica
el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Entre aquestes mesures
està la utilització obligatòria de mascaretes (art. 6) i de geles hidroalcohòlics (art. 7).
2. Procediment de licitació
Com que, des de la Comissió Central de Subministraments, no es va subministrar material
de protecció suficient ja que només es va tenir en compte facilitar gel pels treballadors i no el
necessari per a les zones comunes de les diverses dependències del SOC; com que els
rebrots actuals poden intensificar-se a la tardor; com que la compra d’aquesta mena de
material no sempre és factible a causa de la gran demanda actual, cal assegurar suficients
existències de tal material a mig termini. Totes aquestes circumstàncies, atesa la urgència de
la resposta a la problemàtica descrita que no pot ser atesa mitjançant una altra modalitat
contractual, justifiquen la contractació del subministrament de mascaretes i gel per al via de
al tramitació d’emergència.
El present contracte es formalitza, doncs, seguint la tramitació d’emergència, regulada a
l’article 120 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).

3. Preu i valor estimat del contracte:
3.1. Preu
La justificació del preu de licitació del contracte deriva del pressupost presentat per
l’empresa i que s’adjunta a l’expedient.
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Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2020

29.520,00

0,00

6204

D/221008990/331A/0000
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