Relació de tots els contractes formalitzats,
majors i menors
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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 2011

Data
publicació a
diari oficial

Data límit
presentació
propostes

-

15/12/2011

Adjudicat

-

Procediment tramitat
segons article 158.b)
de la LCSP, en la
redacció donada per
la Llei 2/2011, de 4
de març

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

28/09/2011

Serveis

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

22/09/2011

Valor estimat anual
INICIATIVES PER A LA GESTIÓ
36.368,71€ (IVA
ESPORTIVA, SL
inclòs)

Altres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2011-08-04

30/09/2011

Anual: Lot. 1.
LOT 1 i 2: ZURICH INSURANCE
35.000,00€, Lot 2.
PLC
22.000,00€ i Lot 3.
LOT 3: FIATC SEGUROS
10.000,00€

Tipus de
contracte

Procedime
nt

Organisme

Denominació del contracte

Ajuntament

Serveis de manteniment de les instal·lacions
contra incendis, de l'enllumenat d'emergència
i dels sistemes de seguretat contra intrusió
als edificis i equipaments municipals

Ajuntament

Prestació dels serveis de conservació i
millora dels parcs, dels jardins públics i de
l'arbrat viari del municipi, en tres espais de
nova incorporació.

Serveis

Negociat

Ajuntament

Servei de retirada de vehicles de la via
pública i del seu posterior trasllat al dipòsit
municipal

Serveis

Ajuntament

Servei de monitors per a la conducció
d'activitats esportives

Ajuntament

Contractació de diverses pòlisses
d'assegurances.
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Valor econòmic
pressupostat

Adjudicatari

22.420,00€ (IVA
PUNTO Y CONTROL, SA
inclòs) anual

26.246,28€, anuals
JORDI L’ESPIGOL
(IVA exclòs)

Part fixa i part
WENCESLAO JIMENEZ
variable: 20.520,20€
MARTINEZ
(IVA inclòs) anuals.

13 dies naturals
comptadors des de
l'endemà de la
recepció de la
invitació a participar
en el concurs
18/05/2011 (inclòs) a
les 20,00 hores
10 dies naturals des
de l'endemà de la
recepció de la
notificació com a
convidats

199.894,57€ (IVA IBERLAND, INMUEBLES Y
inclòs) REFORMAS, SL

Ajuntament

Obres de millora en diversos centres
escolars de Sant Quirze del Vallès

Obres

Negociat

Adjudicat

-

Ajuntament

Redacció del projecte bàsic i executiu del Pla
Parcial de la Unitat d'Actuació 6 "Sotavia"

Serveis

Negociat

Adjudicat

-

Ajuntament

Subministrament d'equipament audiovisual
pel celler del centre de desenvolupament
econòmic Masia Can Barra

Subministraments

Negociat
amb
publicitat

Adjudicat

-

Ajuntament

Obres de millora de la via pública, 2a fase

Obres

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2011-01-18

31/01/2011

530.000,00€ (IVA
inclòs)

MOVIR 30, SL

Subministraments

Negociat

Adjudicat

-

20 de gener de 2011

35.000,00 € (IVA
inclòs)

ID GROUP, SA

Obert amb
publicitat

Adjudicat

2011-01-12

20 de gener de 2011

Ajuntament

Ajuntament

Subministrament d'una plataforma de correu
electrònic ciutadà
Subministrament i implantació d'una xarxa
d'interconnexió d'edificis municipals basada
en tecnologia sense fils, i l'oferiment de servei
wifi en determinats emplaçaments del terme
municipal

Font: Secretaria i Economia (Perfil del contractant).
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70.682,00 (IVA
inclòs)

51.287,99 IVA inclòs

CARLES SAEZ BURGAYA

KOALA PROJECTS,SL

170.000,00 € (IVA TELECOMUNICACIONES DE
inclòs) LEVANTE, SL

