Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu de ferm.
Millora de característiques superficials i obres complementàries a la carretera C-17 del
PK 27+830 al 36+250. Tram: la Garriga - Tagamanent. Clau. RB-16053

Barcelona, 2 de novembre de 2020
Atès que en data 30 de setembre de 2020 el Consell d'Administració d’Infraestructures.cat va
aprovar la classificació de les ofertes admeses en la licitació del “Contracte de serveis per a la
direcció de les obres del projecte constructiu de ferm. Millora de característiques superficials i
obres complementàries a la carretera C-17 del PK 27+830 al 36+250. Tram: la Garriga Tagamanent. Clau. RB-16053”, d’acord amb la proposta elevada per la Mesa de Contractació i
l’Informe de la Comissió Tècnica de valoració d’ofertes.
Atès que Dengvial, SL ha lliurat en temps i forma la garantia definitiva.

Atès l'acord del Consell d'Administració d’Infraestructures.cat, de data 23 de març de 2018, en
què es delega en el President i Conseller Delegat de la Societat la facultat d’adjudicar
contractes a l’oferta millor classificada, de conformitat amb la classificació d’ofertes aprovada
pel Consell o el President i Conseller Delegat.
Resolc
Primer.- Adjudicar a Dengvial, SL el “Contracte de serveis per a la direcció de les obres del
projecte constructiu de ferm. Millora de característiques superficials i obres complementàries a
la carretera C-17 del PK 27+830 al 36+250. Tram: la Garriga - Tagamanent. Clau. RB-16053”,
per un import de 94.330,00 Euros, (IVA no inclòs) i un termini de 6 mesos, per a la Direcció de
les obres i per un import de 22.220,00 Euros (IVA no inclòs) per a la redacció de projectes
modificats, el que fa que l’import total d’adjudicació sigui de 116.550,00 Euros (IVA no inclòs).
Segon.- Notificar als licitadors i publicar la present resolució a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública d’acord amb allò previst a l’article 151 de la Llei de contractes del sector
públic.
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