R/N: SA/CP00034 SA-2021-58

Informe justificatiu
Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Expedient

SA-2021-58

Unitat
promotora

Servei de Serveis Analítics

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA1402 - Manteniment correctiu anual del petit equipament dels
laboratoris de l'ASPCAT per al 2021

Import base €
Pressupost licitació

11.970,00

Valor estimat

11.970,00

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

2.513,70
-

14.483,70
-

2 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
Els laboratoris de la Secretaria de Salut Pública disposen de multitud de petits
equipaments pels quals no és possible establir contracte de manteniment amb els
fabricants i quan es produeix una avaria d’algun d’aquests equips dificulta o atura
l’activitat analítica mentre es gestiona econòmicament la conseqüent reparació.
Per aquest motiu i per assegurar el bon funcionament i l’ús continuat i quotidià de
molts petits equipaments dels laboratoris, es necessari establir un contracte de
manteniment global per a tots aquests equips de tots els laboratoris i així donar
resposta ràpida a les possibles avaries.
El llistat d’equipaments és el que consta als pressupostos presentats pels proveïdors
ja que se’ls va enviar per a poder fer la oferta.
L'objecte del contracte menor que es proposa és: Manteniment correctiu anual del petit
equipament dels laboratoris de l'ASPCAT per al 2021. Aquest objecte no s'està
alterant per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
En aquesta contractació dóna el supòsit de formalització de contractes menors amb
idèntic objecte i destinatari tres anys consecutius, regulats en l'article 159.1.3 de la
Llei5/2017, 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
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ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Els motius pels quals
s'adjudica al mateix adjudicatari, Ingeniería y Control Electrónico, S.A. són perquè és
el proveïdor que té el preu més baix i perquè al tractar-se del manteniment d’un ventall
d’equipaments tan diversos, de tantes marques diferents i molts d’ells molt antics és
difícil de trobar proveïdors que ho puguin fer quasi tot i alhora que el preu no sigui molt
alt.
La contractació esmentada en el paràgraf anterior està justificada degut a la
insuficiència de mitjans de que disposa el Departament, la falta d'adequació, així com
la no conveniència d'ampliació dels mitjans personals i materials amb que compta per
complir les necessitats que es tracta de satisfer a través d'aquest expedient de
contractació.
Determinació del preu del contracte
Segons preus enviats pels diferents proveïdors. S’han sol·licitat pressupostos als
següents proveïdors:
Ingeniería y Control Electrónico, S.A. 11.970,00€
Instrumentación y Componentes, S.A. 13.500,00 €
UV-Consulting Peschl Españ 14.400,00€
S’ha escollit al proveïdor Ingeniería y Control Electrónico, S.A. perquè és el que té el
preu més baix.
Proposta d’utilització de procediment de contractació
Contracte menor
Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

11.970,00

2.513,70

SA1402

D/213000100/4140/0000

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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