RESOLUCIÓ DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE:
“CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. MILLORA DE NUS. ORDENACIÓ CRUÏLLA ENTRE LES
CARRETERES C-26 I L-903. PK 2+490 DE LA C-26 I PK 0+000 DE L'L-903. TRAM: IVARS DE
NOGUERA. CLAU: ML-16048.”

Informació de contracte:
Data adjudicació:
Adjudicatari:
Import total contracte:
Import DO:
Data de signatura del contracte:
Data de replanteig lot 1:
Durada del contracte:
Data prevista d’acabament de l’obra:
Data de finalització de contracte:

2 d’octubre de 2019
Consultoria Tecnica Antlia, SL
11.623,34 euros, més IVA
9.387,78 euros, més IVA
28 d’octubre de 2019
28 d’octubre de 2019
3 mesos
28 de gener de 2020
28 d’octubre de 2020

Informació sobre modificacions anteriors del contracte:
En data 16 de gener de 2020 es va efectuar una pròrroga del contracte fins al 28 de gener de 2021,
termini que inclou un màxim de 3 mesos per a la recepció de l’obra i un màxim de 6 mesos per a la
liquidació i lliurament de l’EDC.

Informació sobre la modificació del contracte:
Increment temporal anterior:
Increment temporal actual:
Increment temporal acumulat:
Increment econòmic:
Data prevista finalització obra actualitzada:
Data finalització del contracte actualitzada:

3 mesos
7 mesos i 24 dies
10 mesos i 24 dies
No n’hi ha
22 de desembre de 2020
22 de setembre de 2021

En l’informe adjunt del Cap de la Gerència de projectes i obres 2 de data 17 d’abril de 2020 es
detallen les circumstàncies que fan necessària la pròrroga del contracte, no imputables a
l’adjudicatari.
Aquesta pròrroga del contracte és indispensable per a respondre a les causes objectives que la fan
necessària per a l’execució del contracte.

D’acord amb els antecedents descrits, informem favorablement la pròrroga del contracte per un
termini de 7 mesos i 24 dies, essent el termini total del contracte inclosa la pròrroga de 13 mesos i 24
dies.
Barcelona, a 17 d’abril de 2020

Emilio Martínez Lozano

Antoni Pérez Oteros

Eduard González-Sala i Fort

Cap de la Gerència de Projectes i

Cap de la Divisió d’Obra Civil

Cap de la Gerència de

Obres d’Obra Civil 2

Contractació 3
Conforme a la proposta de resolució i
la converteixo a resolució

Jordi Joan Rossell i Selvas
Director de Producció

