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 2013

Organisme

Denominació del contracte

Tipus de
contracte

Procedime
nt

Estat

Data
publicació a
diari oficial

Data límit
presentació
propostes

-

29/11/2013

Serveis

Negociat
sense
publicitat

Ajuntament

Servei de plataforma de correu electrònic
ciutadà i del seu manteniment (servei de
hosting, d'altres relacionats i del seu
manteniment)

Serveis

Negociat
sense
publicitat

Adjudicat

-

Ajuntament

Servei d'assistència tècnica, manteniment i
desenvolupament de la xarxa informàtica,
telefonia i comunicació de veu i dades

Serveis

Negociat
sense
publicitat

Adjudicat

-

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2013-04-30

Serveis

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2013-04-30

Ajuntament

Serveis d'intervenció socioeducativa.

Ajuntament

Ajuntament

Serveis de manteniment d'ascensors i
d'altres elements elevadors dels edificis i
instal·lacions municipals
Serveis de manteniment, conservació i
reparació de la vialitat pública dels polígons
industrials.
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Adjudicat

Valor econòmic
pressupostat

Adjudicatari

30.000,00€ anuals

E.I. L’EINA, SCCL

22.000,00€ anuals
(IVA inclòs)

IDE GROUP, SA

11.500,00€, anuals
(IVA inclòs)

EXPERIENTIA SYSTEMS, SL

15/05/2013

16.872,24€ anuals
(IVA inclòs)

KONE ELEVADORES, SA

08/05/2013

65.592,26 (IVA
inclòs) anuals

ROMERO GAMERO, SAU

15 dies naturals, a
comptar des de
l'endemà de la
recepció de la
invitació a participar.
15 dies naturals, a
comptar des de
l'endemà de la
recepció de la
invitació a participar
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Ajuntament

Gestió, mitjançant concessió administrativa,
del servei públic d'Escola Bressol.

Altres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2013-03-04

25/03/2013 (inclòs)

Ajuntament

Servei de retirada, trasllat, dipòsit i
desballestament dels vehicles declarats fora
d'ús.

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

28.02.2013

El contracte no té
cost per a
l'Ajuntament

DOMINGO GARCIA GONZALEZ

Ajuntament

Servei d'assistència psicològica per a les
dones.

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

22.02.2013

15.903,00€ anuals

ASSISTÈNCIA I GESTIÓ
INTEGRAL, FUNDACIÓ PRIVADA

COMU Sant
Quirze, SL

Contractació d'un/a arquitecte/a per a la
direcció de l'obra d'edifici d'habitatges de
lloguer en règim de protecció oficial situat al
carrer Clementina Arderiu núm.6 de Sant
Quirze del Vallès.

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

21/01/2013

59.500(IVA exclòs)

-

Font: Secretaria i Economia (Perfil del contractant).
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Valor estimat:
2.271.141,40€

CLECE, SA

