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 2012

Organisme

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Ajuntament

Denominació del contracte
Serveis de redacció del projecte de
reparcel·lació i d'urbanització del sector UA-6
"Sotavia"
Subministrament d'escenari i d'equip
audiovisual per a la Sala Històrica de La
Patronal
Arrendament d'un terreny, de propietat
municipal, situat al carrer Illa de Buda, s/núm.
Adquisició d'una aplicació informàtica
desenvolupada específicament per a la gestió
de la informació, el manteniment i els tràmits
relacionats amb la via pública
Contracte administratiu especial per a l'ús,
gestió, explotació i dinamització dels servei
de bar i del local social de la Plaça del Molí
Subministrament, mitjançant arrendament
financer amb opció a compra, de 4 vehicles
per a l'ús de la Policia Local
Gestió del servei d'Escola Municipal de
Música, en règim de concessió
administrativa
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Tipus de
contracte

Data
publicació a
diari oficial

Data límit
presentació
propostes

Adjudicat

2012-11-09

19/11/2012

Negociat

Adjudicat

-

18/07/2012

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2012-07-09

24/07/2012

35.000,00€ (IVA
inclòs)

T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU

Cànon anual de
1.500,00€

RAMON SOSTRES FERNANDEZ

Procedime
nt

Estat

Serveis

Obert amb
publicitat

Subministraments

Altres

Valor econòmic
pressupostat

Adjudicatari

168.820,00€ (IVA
INGLOBA GROUP ASESORES, SL
inclòs)
Lots 1 i 2, import
global: 102.000,00€ KOALA PROJECTS,SL
(IVA inclòs)
Preu base licitació:
3.313,13€ mensuals, -millorable al'alça

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

15 dies naturals,
comptadors a partir
de l'endemà de la
recepció de la
invitació a participar

Altres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2012-06-26

11/07/2012

Subministraments

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2012-06-19

27/06/2012

228.000,00€ (IVA BANCO SANTANDER, SA
inclòs) UNIDAD DE LEASING Y RENTING

Altres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2012-06-01

18/06/2012

Valor estimat: CENTRE D’EDUCACIÓ MUSICAL,
1.428.000,00 € SL
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Ajuntament

Ajuntament

Subministrament de gas i d'energia elèctrica
per als edificis municipals i per a l'enllumenat
públic
Servei de control, de manteniment, de
socorrisme i de monitors per a la piscina
municipal del barri de les Fonts

Subministraments

Obert amb
publicitat

Adjudicat

-

30 de maig de 2012

Serveis

Altres

Adjudicat

-

24 de maig de 2012

Ajuntament

Servei de manteniment d'aplicacions
informàtiques diverses.

Serveis

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

16/05/2012

COMU Sant
Quirze, SL

COMU Sant Quirze del Vallès S.L. Obres de
construcció d'un edifici de 43 habitatges amb
protecció oficial i aparcaments situats al
carrer Clementina Arderiu núm. 6 de Sant
Quirze del Vallès.

Obres

Altres

Adjudicat

2012-01-03

13 de gener del 2012

Font: Secretaria i Economia (Perfil del contractant).
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808.942,57 € (IVA
inclòs) anuals

ENDESA ENERGIA, SA

22.707,02€ (IVA INICAITIVES PER A LA GESTIÓ
inclòs) anuals ESPORTIVA, SL
20.501,20€ (IVA
T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU
exclòs) anuals

3.685.451,93 € -

