AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

El Sr. Francesc X. Liceras i Hernández, Director de la Direcció financera, Pressupost i
Compres de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, emet el següent informe:
INFORME
justificatiu de la necessitat i idoneïtat de prorrogar el contracte amb número
d’expedient 16J121
Primer.- L’òrgan de contractació competent de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (en
endavant, «AHC») va adjudicar el contracte que tenia com a objecte el “Assegurança de
Defensa Jurídica pels contractes de lloguer que signi la Xarxa de Mediació pel Lloguer social” a
l’empresa ARAG (en endavant «el contractista») per un import de 687.322,06 euros per dos
anys, no merita IVA.
Segon.- D’acord amb allò que disposa el Plec de Clàusules Particulars i el Contracte signat
entre l’AHC i el contractista, aquest serà vigent fins el 31/03/2021.
Tercer.- L’AHC i el contractista van subscriure la primera pròrroga al contracte referenciat.
Aquesta pròrroga es va iniciar el dia 31/03/2019 i finalitzarà en data 31/03/2020.
Quart.- Que, en data 09/11/2018, l’AHC i el contractista varen subscriure una modificació al
contracte, ja que s’havia detectat la necessitat de modificar el contracte de referència atès que
degut a les actuals polítiques d’habitatge s’ha ampliat el parc d’habitatge social mitjançant la
incorporació de mes habitatges a través de la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social. S’estimà
necessari modificar el Contracte per un import màxim de 55.000,00 euros (no merita IVA),
suposant un increment del preu contractual del mencionat import
Cinquè.- Que els serveis realitzats pel contractista s’han prestat de manera satisfactòria, i
que per assegurar l’activitat de l’AHC es necessari contractar els serveis objecte de la pròrroga.
Sisè.- La pròrroga del contracte de referència tindrà una durada de 12 mesos, això és, des
de 01/04/2020 fins 31/03/2021.
Setè.- Que el pressupost d’aquesta pròrroga és de 343.661,03 euros, no merita IVA.
Pels motius exposats es sol·licita a l’òrgan de contractació que acordi, si s’escau, la
pròrroga del contracte objecte d’aquest informe.
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