Relació de tots els contractes formalitzats,
majors i menors
Perfil del contactant
Secretaria
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A continuació es detalla la relació contractes formalitzats amb el consistori, ordenats cronològicament segons el tipus d’organisme, la
seva denominació, tipus de contracte, procediment, estat, dates de publicació, valor econòmic pressupostat i adjudicatari final.
Per a més informació consulteu el detall de cada contractació i la seva documentació annexa al Perfil del contractant de l’Ajuntament i
Perfil del contractant de la COMU Sant Quirze, SL.
Sant Quirze del Vallès, 10 de març de 2017

EXERCICI 2014

Organisme

Denominació del contracte

Ajuntament

Obres d'adequació pont (incloses baranes)
sobre la riera de les Arenes al terme
municipal (barri de les Fonts)

Ajuntament

Servei de manteniment de diverses
aplicacions informàtiques de l'Ajuntament

Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

COMU Sant
Quirze, SL

Ajuntament

Obres d'ampliació del cementiri municipal,
execució de la fase I, illa 2
Subministrament de tecnologia per a a
millora energètica i de servei integral de
manteniment de l'enllumenat públic
Servei de monitors per a les activitats
esportives municipals
Alienació per compravenda, mitjançant
concurrència d'ofertes, d'una parcel.la d'ús
residencial en règim de protecció oficial a
Mas Duran IV de Sant Quirze del Vallès amb
l'obligació de destinar-la efectivament a la
seva finalitat i d'adquirir dotze places
d'aparcament i espais vinculats a l'edifici Mas
Duran III.
Servei d'edició i impressió del butlletí
municipal "Informem"
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Tipus de
contracte

Procedime
nt

Estat

Data
publicació a
diari oficial

Data límit
presentació
propostes
3 de desembre de
2014

Valor econòmic
pressupostat
45.640,99€ (IVA
exclòs)

Negociat

Adjudicat

-

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

Obres

Negociat

Adjudicat

-

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-10-21

25 de novembre de
2014 (inclòs)

5.024.605,79€ (IVA
exclòs)

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

10 de setembre de
2014

36.097,13€ (IVA
inclòs)

Altres

Altres

Desert

2014-08-04

30 dies naturals a
partir de la última
publicació (fins les
14:00h)

1290188,90€

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

-

17 de setembre de
2014 (inclòs)

15 dies a partir de la
recepció de la
invitació
17 de novembre de
2014
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43.440,75€ anuals
(IVA inclòs)
45.767,45€ (IVA
inclòs)

Adjudicatari

RIGEL OVER, SL

T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU
CONSTRUCAST 2000, SL
SECE,SA
IGE, SL

No adjudicat

79.860,00 anuals ESTUDI DE COMUNICACIÓ
(IVA inclòs) INTUS, SL

Ajuntament

Contracte d'arrendament financer de tres
motocicletes per a l'ús de la Policia Local

Subministraments

Negociat
sense
publicitat

Adjudicat

-

7 de juliol de 2014

Ajuntament

Obres d'adequació de la planta baixa de
l'Ajuntament (OAC)

Obres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-06-16

30/06/2014

99.989,22€ (IVA
inclòs)

Ajuntament

Manteniment, conservació i reparació dels
elements d'urbanització de la vialitat pública
als polígons industrials de Sant Quirze del
Vallès

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-05-22

06/06/2014

65.592,26€ (IVA EUROCATALANA OBRES I
inclòs) SERVEIS, SL

Ajuntament

Servei de desbrossament dels espais públics
del municipi

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-05-22

06/06/2014

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-04-07

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-04-07

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2014-04-08

Subministraments

Obert amb
publicitat

Adjudicat

Subministraments

Negociat

Adjudicat

Subministraments

Obert amb
publicitat

Desert

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament
Ajuntament

Serveis de redacció projecte i estudi
seguretat i salut obres de millora sistemes
generals comunicació (zona 5c)
Servei d'assistència tècnica informàtica per a
la gestió i manteniment dels sistemes
informàtics i de comunicacions
Serveis de prevenció de riscos laborals
Subministrament i instal·lació d'aparells de
gimnàstica "outdoor" per al seu emplaçament
a l'espai anomenat "Green Parc" al Parc de
les Morisques
Subministrament de combustible per als
vehicles i maquinària de l'Ajuntament.
Subministrament combustible per als
vehicles i maquinària de l'Ajuntament

COOLTRA MOTOS, SL

MAHECO, SA

125.760,38€ (IVA FUNDACIO PRIVADA VALLES
inclòs) ORIENTAL

Del dia 08/04 al dia
22/04/2014 (ambdós
inclosos)
Del dia 08/04 al
22/04/2014 (ambdós
inclosos)
Del 09/04 al
23/04/2014 (ambdós
inclosos)

14.500,00€ anuals
(IVA inclòs) - Veure
clàusula 3.2.1. PCAP

ICESE PREVENCIONS, SL

2014-02-24

11 de març de 2014
(inclòs)

73.535,94€ (IVA
inclòs)

iPLAY URBAN DESIGN, SL

-

27 de febrer de 2014
(inclòs)

24.800,00€ anuals
(IVA exclòs)

SOLRED, SA

2014-01-02

17 de gener de 2014

24.800,00€ anuals,
IVA exclòs

---

Font: Secretaria i Economia (Perfil del contractant).
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Total contracte:
54.000,00€ IVA inclòs
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37.008,39 € (IVA ENGINYERIA I MEDI AMBIENT
inclòs) DE BADALONA, SL
43.000,00€ anuals
(IVA inclòs)

EXPERIENTIA SYSTEMS, SL

