Ref.

Fecha

FBIT00115 07/01/2015
FBIT00215 08/01/2015
FBIT00315 09/01/2015

FBIT00415 09/01/2015

FBIT00515 09/01/2015

FBIT00615 12/01/2015

Objecte

Contratar el suministro anual de material de
limpieza para las oficinas de Fundació BIT.

Adjudicatari

LYRECO

Contractar un servei de reparació d'entrada d'aigua
ENVAC IBERIA
a la canonada de RSU.
Contractar el servei de revisions, posades a punt i
Juan Neumáticos/Tallers Ernest
petites reparacions de la flota de vehícles durant
Forteza/Haulotte /Neumàtics Binissalem
l'any 2015
Contractar el subministrament de material per a
SOCIAS Y ROSELLO/ ICLIMA INSTALACIONES DE
reparacions de climatització durant l'any 2015,
CLIMATIZACIÓN
inclòs dins l'àrea de manteniment dels edificis de la S.L./AIRLAN/CEDIMA/Massanella/Refrigeración
y confort
Fundació BIT.
Contractar un servei d'obra per a la separació amb
pladur d'uns 13,5m2 aproximadament d'un local a
l'Edifici Naorte i la instal·lació d'una barrera
Biel Nadal CB
acústica en plenum a la zona superior per tal d'evitar
renous entre els dos locals resultants de la separació.
Contractar el subministrament de material per a
SVI -Visuales e Informática/SOCIAS Y
reparacions elèctriques i de telecomunicacions
ROSELLO/Mallorca Electrónica/FERRETEVAL
durant l'any 2015, inclòs dins l'àrea de manteniment /Dielectro Balear/Grupo Electrostocks/ABM
REXEL /Leroy Merlin
dels edificis de la Fundació BIT.

Contratar el suministro de 10 auriculares
FBIT00715 12/01/2015 Plantronics SupraPlus Biaural con cancelación de
ruidos para la sustitución de los defectuosos.

Valor
Estimat

Import
Final

1.028,00 €
7.985,90 €
2.765,22 €

2.175,07 €

636,60 €

34,00 €

Team Equipalia, S. L.

1.062,00 €

BALALINK S.L.

1.428,84 €

Contratar un servicio de coubicación para 2
FBIT00815 12/01/2015 bastidores durante los meses de enero, febrero y

marzo de 2015.

Contratar el suministro de 4 uds. de ruedas para la
reparación de las carretillas para transporte de
FBIT00915 12/01/2015
material informático y comunicaciones del proyecto
CAU.
Contratar un servicio de inspección grabada del
estado de las tuberías para detectar resaltes, grietas,
FBIT01015 13/01/2015 cráteres de oxidación, etc. Indicios del estado actual
de la tubería, el modo de cámara teledirigida es el
más seguro y práctico para este acometido.
Contractar un servei per arreglar porta emergència
FBIT01115 13/01/2015 auditori i canviar i instal•lar 2 fustes trispol sala
premsa.
Contractar el subministrament d'elements necessaris
per a que siguin compatibles amb la centraleta
FBIT01215 21/01/2015
instal•lada a la Fundació BIT. Es tracta de material
de la marca Kilsen (26 detectors i 4 pulsadors).

FERRETEVAL

60,00 €

LIMPIEZAS MUNAR FULLANA

600,00 €

CARDEMA S.L.

1.072,00 €

SOCIAS Y ROSELLO

793,43 €

FBIT01315 22/01/2015

Material para reparaciones de fontanería en edificios
propios

Valdeco/Massanella/SOCIAS Y
ROSELLO/FERRETEVAL

787,73 €

FBIT01415 29/01/2015

Contratar un servicio para enmarcar 6 ud.
certificaciones de Calidad y Medio ambiente.

ART&MOL (JAVIER MANSILLA)

146,83 €

FBIT01515 29/01/2015

Contratar el suministro durante el año 2015 del
diferente material de oficina de consumo habitual.

Contractar el subministrament d'un microones a
l'espai d'Incubació col·laborativa.
Contractar el subministrament s'un caudalímetre per
FBIT01815 13/02/2015 a la instal•lació de aigua contra incendis de les Cases
de Son Espanyol
FBIT01615 02/02/2015

LYRECO/Anunci@-t/SVI/Carrefour/Paper
Comter
Media Mark
Térmica Balear

1.985,10 €
48,76
214,90 €

FBIT01915 13/02/2015

FBIT02015 13/02/2015
FBIT02115 16/02/2015

FBIT02215 17/02/2015
FBIT02315 19/02/2015
FBIT02415 20/02/2015
FBIT02515 25/02/2015
FBIT02615 25/02/2015
FBIT02715 25/02/2015
FBIT02815 26/02/2015
FBIT02915 26/02/2015

Contractar el subministrament de comptadors
tèrmics, marca Kamstrup Multical 402 per a que
siguin compatibles amb els ja existents, per a l'edifici
Europa
Contractar un servei de campanyes a xarxes socials
per a la difusió del premi Startupbit Awards 2015
Contractar un servei per intercanviar tuberies de
climatització als locals de l'edifici Europa (aigua
freda per aigua calenta).
Contractar un servei de revisió i manteniment anual
del sistema contra incendis de l'Edifici RSU propietat
de Fundació BIT
Contratar el suministro de 16 equipos iluminación
emergencia según revisión OCA B.T.
Contractar el servei de gestió i renovació de la
cartera de dominis de internet propis i de la CAIB
Contractar el servei de traducció de nota de premsa
Startup Bit a l'idioma alemany
Contratar el suministro de 4 tarjetas electrónicas
para buzones
Contratar el suministro de 4 silent-blocks para ciclón
planta RSU
Contractar el servei de disseny i impressió nous
rótuls incubadora colaborativa Edifici Disset
Contractar un servei de reparació i posta a punt del
motocarro Piaggio APE 50 propietat de Fundació
BIT

Kamstrup

1.285,75 €

Facebook/linkedin/Twitter

1.200,32 €

ICLIMA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
S.L.

3.490,72 €

SEGURIDAD ISLA

291,00 €

SOCIAS Y ROSELLO

717,98 €

Interdomain/Acens

449,00

Cybertrans Polyglott

224,00 €

ENVAC

2.321,73 €

ENVAC

927,72 €

100 Micras

120,60 €

Gabriel Palmer Vidal

810,31 €

Contratar el suministro de licencias Enterprise
FBIT03015 03/03/2015 Architect para diagramación UML y diseño de bases
de datos

Digital River GmbH

558,24 €

Contractar un servei de disseny, maquetació i suport
FBIT03115 06/03/2015 en l'organització de l'acte d'entrega dels premis

Pidelaluna

1.028,70 €

Servicios Audiovisuales de Mallorca

2.590,00 €

Startup Bit Awards día 26 de març de 2015.
FBIT03215 06/03/2015

FBIT03415 09/03/2015

FBIT03515 10/03/2015

FBIT03615 10/03/2015

FBIT03715 17/03/2015

Contractar un servei d'assistència tècnica per a la
instal·lació de sistemes de grabació d'audio i video
per la presentació al jurat final del premi Startup Bit
2015.
Contratar el suministro de una silla para un puesto
de trabajo
Contractar un subministrament de 28 luminàries
Infinite AD-0661-N3-00, iguals que les del pis
inferior, amb els seus suports i florescents TL-5 de
80W.
Contractar un servei de reparació de la canonada
d'aigua contra incendis (BIEs) en el soterrani de
l'edifici Europa.
Contractar un serviei de catering el dia 18 de març
de 2015 segons les actuacions emmarcades en el
suport al desplegament i seguiment de la estratègia
regional intel•ligent per les Illes Balears dins del marc
de l’encàrrec de gestió a la Fundació Balear
d’Innovació i Tecnologia per dur a terme el servei de
suport a l’ emprenedoria i l’empresa basades en el
coneixement, la tecnologia i/o la innovació .

STEELCASE

210,00 €

ABM REXEL

3.380,64 €

Instaladora Imaber

1.335,78 €

MERIDIA

956,59 €

Contratar un servicio de un arquitecto/aparejador
FBIT03815 16/03/2015 para la renovación de la célula de hablitabilidad de
"habitatge dels posador"

José E. Linares Asto

150,00 €

Contratar la Asistencia Técnica para la
FBIT03915 19/03/2015 implantación de la herramienta Talaia OpenPPM, en

modalidad de hosting.
Contratar el suministro de figuras de siurells
FBIT04015 20/03/2015 destinados a la entrega de los premios a los finalistas
de la Jornada Startup Bit 2015
Contractar el subministrament de 32 pilots
FBIT04115 23/03/2015
d'emergència graons auditori
Contractar el subministrament d'una càmara de
FBIT04215 24/03/2015 fotos necessaria per a l'àrea de comunicacions
externes.
Contractar un servei de catering de mitgia i nit els
FBIT04415 24/03/2015 dies 25 i 26 de març per als candidats i els membres

del jurat dels premis Startup Bit 2015.
Contratar el suministro de 10 auriculares
FBIT04515 10/04/2015 Plantronics SupraPlus Biaural con cancelación de
ruidos para la sustitución de los defectuosos.
Contractar l'assessorament d'una empresa externa
per a la preparació de presentacions a fòrums de
FBIT04615 14/04/2015
inversió i per a la negociació amb inversors privats o
entidats de finançament.
Contractar un servei de consultoria estratègica per a
la definició, implantació i seguiment d'estratègies
FBIT04715 14/04/2015
comercials en el llançament de nous productes i/o
serveis.

SM2

6.000,00 €

Ceràmiques l'Albelló de Pòrtol

61,32 €

ABM REXEL

705,28 €

Fotos RUANO

495,00 €

Celler Pagès/X Ke no? -Comercial G.B./MERIDIA/Escola d'hoteleria

1.528,38 €

Team Equipalia, S. L.

1.062,00 €

GRUPO ETHICAL (ETH FINANCE S.L)

8.100,00 €

MK LAB S.L.

9.630,00 €

Contractar un servei de formació externa per a la
qualificació i actualització del personal d'atenció
FBIT04815 14/04/2015
directa pel servei d'emplenament de declaracions de
la campanya Renda Àgil 2015
Contratar el suministro de un aire acondicionado
FBIT04915 17/04/2015
(interior-exterior) para el área de recepción.

Cursos, CB

7.500,00 €

Anjol Factory

565,00 €

INT Grup Congress & Events

388,64 €

Contractar la inscripció a l'assistència d'un
FBIT05015 17/04/2015 treballador de Fundació BIT al congrés d'arxivística

de Catalunya de cara al projecte OTAE
Contractar el subministrament de material
informàtic per acomplir amb l'encomana de gestió
FBIT05115 24/04/2015
“Servei suport tècnic Renda Àgil 2015 i servei
telefònic informació tributària”.
Contratar un servicio de inspección de baja tensión
FBIT05215 24/04/2015 para la planta neumática del Parc BIT y las posibles
subsanaciones si procede.
Contractar el subministrament d'ordinadors i petit
FBIT05315 28/04/2015
harware necessari pel projecte P4H 2015
inclòs dins la mateixa sol·licitud
FBIT05415 28/04/2015

Contractar un servei de catering el dia 29 d'abril de
2015 segons projecte Foment EBT 2015

Contractar el subministrament d'un ordinador
personal per a l'àrea d'Administració Digital
Contractar el subministrament de hardware de
FBIT05615 04/05/2015 reforç per a la infraestructura de xarxa i
emmagatzematge de la Fundació BIT.
FBIT05515 04/05/2015

VISUALES E INFORMATICA S.L.

4.242,00 €

SCI CONTROL E INSPECCION

350,00 €

PS PRODUCTOS Y SERVICIOS

1.734,65 €

UNIVERSOMAC

171,74 €

MERIDIA

284,41 €

PS PRODUCTOS Y SERVICIOS

758,93 €

SVI Visuales e Informática

1.733,00 €

Contratar el suministro de herramientas de control
FBIT05715 05/05/2015 remoto para dar asistencia técnica y soporte a
usuarios de 012 y Farmacias según proyecto CAU
FBIT05915 07/05/2015

FBIT06015 07/05/2015

FBIT06115 07/05/2015
FBIT06215 07/05/2015
FBIT06415 13/05/2015
FBIT06515 14/05/2015

Contratar el suministro de baterías para la moto
eléctrica de vigilancia.
Contractar un servei d'auditoria econòmica de la
documentació justificativa de l'execució de les
accions formatives subvencionades per el Servei
d'Ocupació de les Illes Balears.
Contractar un servei de reparació per al tractor de la
marca DEUTZ-FAHR agrokid.
Contratar la inscripción al "congres management
hospitality"
Contractar un taller infantil a la Fira d'Internet de
Lego Robotix.
Contratar el suministro de botones mute para los
auriculares de Call Center y substituir los que no
funcionan.

Contractar un servei d'hostaleria per a la jornada
FBIT06615 15/05/2015 "Know-how transfer and entrepreneurship" del
projecte europeu Marie-Curie Inbionet
Contractar el subministramentde botellins d'aigua
per als col·laboradors de la Fira d'Internet
Contratar el suministro de una silla para un puesto
FBIT06815 22/05/2015
de trabajo
Contractar el subministrament de merchandising pel
FBIT06915 22/05/2015
Seminari Internacional d'Innovació i Turisme.
FBIT06715 22/05/2015

NTR

989,00 €

Salvador Estors Bernardos

460,32 €

José Caldentey Aguiló

1.176,47 €

AGRIMONTUIRI S.L.

2.501,33 €

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

60,00 €

Invenio Education for Life

247,93 €

Team Equipalia, S. L.

317,00 €

MERIDIA

411,95 €

MERIDIA

71,59 €

IKEA

159,00 €

Nueva Balear Imprenta

299,40 €

Contractar un servei d'hostaleria pels assistents al
FBIT07015 22/05/2015 Seminari Internacional d'Innovació i Turisme que
tindrà lloc a les instal·lacions de Fundació BIT

Hurtado Vila, CB

1.406,00 €

Contractar el subministrament d'elements diversos
FBIT07215 22/05/2015 d'impremta (senyalització i acreditacions) destinats

Gráficas Salas

701,00 €

al Seminari Internacional d'Innovació i Turisme
FBIT07315 22/05/2015

FBIT07415 22/05/2015

FBIT07515 22/05/2015

FBIT07615 22/05/2015
FBIT07715 25/05/2015

Contractar un servei de traducció simultànea pels
assistents al Seminari Internacional d'Innovació i
Turisme.
Contractar un servei de traducció jurada per als
textos acadèmics, CV dels ponents, descripció de les
distintes sessions del programa, el programa en si
mateix i altres apartats de la web
www.visitinnovation.com
Contractar un servei de disseny i desenvolupament
tant d'una imatge d'identitat com d'una web dins
l'estratègia de marketing per al Seminari
Internacional d'Innovació i Turisme.
Contratar el suministro de dos camisas para la
uniformidad de la trabajadora del área de vigilancia.
Contratar un servicio de inscripción a la conferencia
anual nacional EEN de dos trabajadores de
Fundació BIT

Contractar el subministrament d'un portàtil més un
FBIT07815 28/05/2015 paquet office per a presentacions a les sales de
reunions i a l'auditori de la Fundació BIT

Mallorca Phone Assistance SL

2.470,00 €

Mallorca Phone Assistance SL

343,20 €

Refinería Web, S.L.

9.020,55 €

Maria Rosa Denti

24,84 €

Viajes El Corte Inglés

300,00 €

BIAVIT/VISUALES E INFORMATICA S.L.

598,77 €

FBIT07915 28/05/2015

Contractar el subministrament de roba i sabates de
estiu pel dos operaris de manteniment.

Contratar el suministro de licencias Win Sent para
usuarios de Call Center y CAU de la Fundació BIT.
Contratar el suministro de un ordenador portátil
FBIT08115 29/05/2015 para el área de Cibersocietat necesario para realizar
el trabajo diario.
Contratar un servicio de publicaciones legales para
FBIT08215 03/06/2015 la actualización doctrina, jurisprudencia y leyes
vigentes.
Contratar un servicio de desratización y
FBIT08315 04/06/2015
desinsectación en los inmuebles de la Fundació BIT
FBIT08015

EPI Balear

239,20 €

AVANTGATE

160,65 €

BIAVIT

514,00 €

Grupo Francis Lefebvre

625,50 €

EMDEMA S.L.

1.532,20 €

DE BAT A BAT INTERIORISMO S.L

2.993,63 €

RIELLO

1.220,00 €

Contractar el subministrament de cortines i estors
FBIT08415 08/06/2015 per als departament de CAU, Innovació i Sistemes

necessari per motius de prevenció de riscos laborals.
Contractar un servei de manteniment anual de 3
unitats de SAIs MLT 40 en paral•lel, ubicats a
FBIT08515 11/06/2015
l'edifici Disset, que donen suministre al CPD de la
Fundació BIT.
Contratar la renovación durante un año a JIRA
FBIT08615 08/06/2015 necesario para la gestión de proyectos del área de
Desarrollo.

Atlassian Pty Ltd

330,14 €

Team Equipalia, S. L.

103,50 €

Contratar el suministro de 100 uds de almohadillas
FBIT08715 12/06/2015 para los auriculares de call center y mantener la

higine de los elementos de trabajo.

FBIT08815 15/06/2015

FBIT08915 19/06/2015

25/06/2015
FBIT09115

29/06/2015
FBIT09315

30/06/2015
FBIT09415
FBIT09515
FBIT09615

30/06/2015
03/07/2015

FBIT09715 07/07/2015

Contractar un servei de catering per al TALLER INICIATIVES D’INNOVACIÓ i TRANSFERÉNCIA EN
EL SECTOR QUÍMIC PER EL TRACTAMENT
D’AIGÜES I APLICACIONS EN EL SECTOR
TURÍSTIC"
Contratar un servicio de reparación para el ascensor
del hall-cafetería Son Español.
Contractar un servei de catering i hostaleria per a la
reunió que tindrà lloc el dia 29 de juny on es
celebra la segona reunió de comitè científic del
Seminari Internacional d'Innovació i Turisme.
Contratar el suministro de 2 latiguillos bifibra: - 1
ud. latiguillo bifibra monomodo de 15 metros con
conectores SC/PC - LC/PC y - 1 ud. latiguillosbifibra
monomodo de 15 metros con conectores SC/APC LC/PC
contractar un servei de catering el dia 7 de juliol per
a la clausura de la FACTORIA d’ INNOVACIÓ de les
Illes Balears, en el marc del convenir firmat entre la
conselleria d’economia i competitivitat i la secretaria
d’estat de Turisme.
Contratar un servicio de videostreaming durante un
año.
Contractar servei mantenimient anual de dos equips
Cisco Catalyst C6509 24x7
Contratar un servicio de carácter urgente de
asistencia técnica para la sala de video conferencia

MERIDIA

EXCEL ASCENSORES

232,64 €

2.455,00 €

MERIDIA

106,68 €

SVI

121,00 €

MERIDIA

521,14 €

CITRIX

756,00 €

Dimension Data Comunications
Tot Audiovisual -Jaime Cerdá Picó-

9.841,08 €
413,00 €

Contractar un servei de manteniment preventiu per a
un any de dos SAI,s de la Fundació BIT
Contractar el subminstrament d'un ordinador de
taula i un telèfon mòbil intel·ligent necessaris per a
FBIT09915
realitzar les tasques de comunicació en condicions
òptimes.
Contractar el subministrament d'estanteries per a
FBIT10015 25/08/2015
l'arxiu de la Fundació BIT disposat a l'Edifici Naorte
FBIT09815 28/07/2015

Contractar un servei d'anàlisi i desenvolupament
FBIT10115 25/08/2015 web per a la gestió de dades i elaboració d'informes
de la web www.emprendit.org
Contractar un servei de catering per als assistents a
la jornada sobre Illes Intel•ligents 02-09-2015
Contractar el subministrament d'un grup de pressió
FBIT10315 03/09/2015 doble automàtic per a l'edifici 17 i substituir la
espatllada.
Contractar el subministrament de 4 làmpares de
FBIT10415 03/09/2015
projector per substituir les actuals al auditori.
Contractar el subministrament de bateries 12C 7Ah
FBIT10515 09/09/2015 GP1272F2 pel SAI Riello ubicat a la sala CPD de
l'edifici Disset.
FBIT10215 28/08/2015

Contractar un servei de formació per al suport en les
tasques de docència a l'especialitat formativa en
FBIT10615 11/09/2015
Eines Web 2.0. per a la gestió i comercialització de
pimes dins el projecte SOIB_Curs Eines Web 2.0.

SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN S.L.

2.500,00 €

VIABIT/PHONEHAUSE

1.233,69 €

BAUHAUS

ARTBLAU Internet s.l.n.e

MERIDIA

342,15 €

1.322,00 €

260,00 €

BALEAR DE TRACTAMENT D'AIGÜES S.L.

2.615,00 €

SAS Easylamps

1.003,09 €

RIELLO

1.150,00 €

CONNECTAM/INNOBALEARS

2.937,00 €

FBIT10715 11/09/2015

FBIT10815 11/09/2015

FBIT10915 11/09/2015

FBIT11015 14/09/2015
FBIT11215 17/09/2015

Contractar un servei d'Auditoria externa de la
justificació econòmica de la despesa justificada al
SOIB en el marc de les ajudes rebudes per la
impartició d'especialitats formatives per a
desocupats dins el projecte SOIB_Curs Eines Web
2.0.
Contractar el subministrament de llicències de
"software" d'ùs temporal per a les tasques de
docència a l'especialitat formativa del SOIB d'Eines
web 2.0. per a la gestió i comercialització a les pimes
dins el projecte SOIB_Curs Eines Web 2.0.
Contractar un servei de publicitat (premsa escrita)
per a la difussió de l'especialitat formativa en Eines
Web 2.0. per la gestió i comercialització de pymes
per persones desocupades
Contractar el subministrament de 100 uts. de
modem model ONT ONT Huawei modelo HG8240
2 pots +4GE .
Contractar el subministrament de 8 carpes koi
Contratar el suministro de billetes de avión según
proyecto INTO

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

1.686,00 €

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

300,00 €

DIARIO DE MALLORCA

TELEFÓNICA SOLUCIONES S.A.U.

648,00 €

9.249,00 €

Tropical Palma

45,66 €

DAT Group

99,82 €

Contractar un servei d'assegurança colectiu
FBIT11415 18/09/2015 d'accidents per a la realització dels cursos de SOIB
que s'impartiran a les dependències de Fundació BIT

PREBAL

75,00 €

Contractar el subministrament de 2 Roll-up, un per
a donar promoció del projecte EEN a les jornades
FBIT11515 21/09/2015
del Parc i l'altre per les accions de promoció i difusió
dins l'encoma DGIDT.

AMADIP ESMENT

250,00 €

FBIT11315 18/09/2015

FBIT11715 21/09/2015

Contractar un servei online per a l'elaboració
d'infografies contemplat a l'encomana DGURT

INFOGRAM

150,00 €

MAGNÉTIKA

1.200,00 €

Contractar un servei d’enregistrament de vídeo amb
FBIT11815 23/09/2015 per a enregistrar les ponències i workshop que

tindran lloc durant el seminari.
Contractar el subministrament de la bateria del
FBIT11915 24/09/2015 Grup Electrògen Elèctrica Molins EMJ-80 situat a
l'edifici de Son Espanyol.
Contractar un servei de consultoria externa per la
verificació de la commptabilitat i la confecció dels
FBIT12115 28/09/2015 comptes anuals de l'exercici 2014 de l'entitat
Fundació Centre d'Innovació per Tecnologia
Aplicada al Turisme
Contractar la primera auditoria de revisió dels
FBIT12215 29/09/2015 Sistemes de Qualitat i Medi Ambient implantat a
Fundació BIT a fi de mantenir la certificació actual.
Contratar un serguro obligatorio para la grua
articulada propiedad de Fundació BIT
Contractar un servei de reparació de caràcter urgent
l'ascensor ubicat a la zona de cafeteria de Son
FBIT12415 01/10/2015
Espanyol, degut a problemes causats per una
tormenta elèctrica.
FBIT12315 01/10/2015

Contractar un servei de neteja de caràcter urgent de
FBIT12515 01/10/2015 les fosses sèptiques de la zona de l'auditori i cases de
Son Espanyol degut a un embossament

CABOT Y ASOCIADOS S.L.

240,00 €

ARMOE D'IRLAS, S.A.U.

1.800,00 €

AENOR

3.412,51 €

ZURICH

100,00 €

ASCENSORES EXCEL

222,40 €

MUNAR FULLANA

255,00 €

Contractar un servei de control de legionella de les
aigües estanques (aljubs, depòsits, acumuladors)
FBIT12615 01/10/2015 dels edificis propietat de la Fundació BIT en
compliment del Reial Decret 865/2003, de 4 de
juliol.

ENDEMA S.L.

1.950,00 €

DIARI ARA

3.996,00 €

Contractar servei de premsa escrita en català per a la
FBIT12715 01/10/2015 divulgació de projectes d'innovació duits a terme en

el Sistema d'Innovació de les Illes Balears.
Contracte de patrocinio per l'organització del
FBIT12815 02/10/2015 Congrés MoodleMoot Spain 2015 a Mallorca que es CALVET, VILA & ARRIAGA CONSULTING, S.L
realitzarà els dies 22, 23 i 24 d'octubre a la UIB

FBIT12915 05/10/2015

FBIT13015 05/10/2010

FBIT13115 06/10/2015

FBIT13215 06/10/2015

Contractar un servei de comunicació/difusió via
newsletter/banner a empreses especialitzades del
sector segons l'encàrrec de gestió per al suport a
l'emprenedoria i l'empresa basades en el
coneixement, la tecnologia i/o la innovació.
Contractar un servei d'hotaleria per als ponents i
comitè científic del Seminari Internacional
d'Innovació i Turisme.
Contractar el subministrament de 10
transformadors per els cassetes de climatització dels
locals de l'edifici europa necessaris per a poder
canviar els que no funcionen correctament.
Contractar un servei de valoració, seguint la
normativa ECO 805/2003 i modificada per la EHA
3011/2007, de l'edifici on se situarà el nou Centre
BIT.

3.120,00 €

Hosteltur

400,00 €

La Mallorquina de Restauración

371,06 €

Trane Aire Acondicinado

TECNITASA

450,00 €

388,77 €

2.160,00 €

Contractar el subministrament de latiguillos de fibra
FBIT13315 07/10/2015 per a la connexió dels dispositius modems dels
diferens Ens públics a la xarxa.
FBIT13415 09/10/2015

Un servei de manteniment per a equipaments de
comunicacions model WS-C6509 de CISCO

FBIT13515 15/10/2015

Cotractar el subministrament de roba d'hivern per a
l'àrea de manteniment

Contractar el subministrament de pintura protectora
per a tractar les fustes de l'edifici Europa
Contractar un servei per a la redacció i tramitació
per a l'aprovació definitiva dels documents de
FBIT13715 19/10/2015
Modificació Puntual nº5 del Pla Especial de
Desenvolupament del Parcbit
Contractar el subministrament d'un disc dur extern
FBIT13815 20/10/2015
de 3T
FBIT13615 15/10/2015

PRODUCTOS Y SERVICIOS

1.022,00 €

UNITRONICS

2.689,34 €

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

200,00 €

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

400,00 €

GAAT (GABINET D'ANÀLISI AMBIENTAL I
TERRITORIAL

7.000,00 €

BIAVIT (Sistemas Informáticos)

97,00 €

El objeto del presente contrato es la instalación y
suministro de Equipamiento para el nuevo Edificio
de Innovación de la Fundació BIT, dentro de los
FBIT13915 20/10/2015 plazos indicados, ubicado en Alaior (Menorca) y
compuesto por:
- Sistema de Cableado Estructurado de voz/datos
- Instalación Eléctrica

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

42.000,00
€

Contractar el servei d'un mòdul Confluence per a
FBIT14015 23/10/2015 tenir la documentació corporativa del departament
de Desenvolupament centralitzada

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

100,00 €

FBIT14115 26/10/2015
FBIT14215 27/10/2015

FBIT14315 27/10/2015

FBIT14415 28/10/2015

FBIT14515 29/10/2015
FBIT14615 30/10/2015

Contractar el subministrament d'un commutatador
d'alimentació elèctrica del grup electrògen de
l'edifici Disset .
Contractar el subministrament de 2 lluminàries per
al pati posterior de l'edifici de Son Espanyol
Contractar el subministrament de divers
complements de decoraració pel nou espai de
networking i reunió a l'espai d'incubació
col•laborativa de la primera planta de l'edifici 17 del
Parc Bit
Contractar la inscripció al XXXIII Congreso Anual de
la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica
(CASEIB 2015) que es realitzarà a Madrid els 4, 5 i 6
de novembre dins el projecte Play for Health
(Encomana DG IDT).
Contractar la inscripció als diaris digitals de "Diario
de Mallorca" i "Ara Balears"
Contractar el subministrament d'una llicència
d'Office de Microsoft.

Contratar el suministro de ruedas delanteras para la
furgoneta Citroen Berlingo de la empresa.
Contratar el suministro de luminarias de la zona de
FBIT14815 04/11/2015 recepción necesarias para cambiar las fundidas
debido a un corte eléctrico.
Contratar el mantenimiento anual para el soporte y
FBIT14915 04/11/2015 licenciaminto Oracle de servidores de sistemas en
producción de Fundació BIT
FBIT14715 04/11/2015

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

215,01 €

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

230,00 €

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

2.300,00 €

Fundetel

306,00 €

306,00 €

DIARIO DE MALLORCA/ARA BALEARS

130,00 €

SVI Visuales e Informática

84,77 €

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

240,00 €

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

490,00 €

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

7.162,15 €

FBT15015 04/11/2015

Contractar l'ampliació i manteniment de serveis de
correu electrònic i de col·laboració Corporativa

INTERBEL (Servicios Avanzados de Tel. y Tel.
S.L.)

1.252,69 €

