Ref.

Tipus

Data

Objecte

FBIT00116

Subm

07/01/2016 Contractar el subministrament de material d'ficina per a la Fundació BIT durant l'any 2016

FBIT00216

Subm

08/01/2016

FBIT00316

Subm

11/01/2016

FBIT00416

Subm

11/01/2016

FBIT00516

Subm

11/01/2016

FBIT00616

Serv

11/01/2016

FBIT00716

Subm

11/01/2016 Contractar el subministrament de roba d'hivern per al personal de manteniment de la Fundació BIT

FBIT00816

Subm

12/01/2016 àrees de Desenvolupament, Administració i Vigilància i acomplir amb la Llei de seguretat i salut al

Contractar el subministrament d'eines informàtiques per a l'àrea de CAU insitu necessaries per a les
tasques diàries.
Contractar el subministrament de material de comunicacions segons encomana de Xarxa
Corporativa.
Contractar el subministramet i muntatje de pladur a un local de l'edifici Disset per a la incorporació de
noves empreses.
Contractar el subministrament de bateria pel grup electrògen de Call Center per al seu canvi.
Contractar un servei de reparacions i postes a punt de la flota de vehicles que siguin necessaris per
a passar les revisions tècniques obligatòries (ITV,s).

Adjudicatari

LYRECO ESPAÑA S.A/ PAPERERIA MUNTANER
FULLANA
VIABIT

Import

3.179,74 €
91,99 €

VISUALES E INFORMATICA S.L.

6.327,00 €

GARBEN S.L.

2.141,69 €

CABOT ASOCIADOS S.L.
TALLERS ERNEST FORTEZA/JUAN
NEUMATICOS/GABRIEL PALMER VIDAL
EPI BALEAR S.L./SOCIAS Y ROSSELLO S.L.

397,38 €
2.558,36 €
323,40 €

Contractar el subministrament d'equipament de climatització per reforçar la zona de confort a les
treball
Contractar un servei elèctric per a obtenir el bulletí elèctric del local 9, primera planta, edifici Naorte
nessari per la tramitació amb la DG Indústria.
Contractar el subministrament de vidres per a reparar les façanes de l'edifici Europa i al local de la
planta tercera de l'edifici Disset (abans Habitissimo).
Contractar el subministrament de dues portes galvanitzades per a la caseta de gas situada a la part
trasera exterior del Meridià.
Contractar el subministrament d'un disc dur SATA de 320 GB necessari per a reparar l'ordinador
duna treballadora del Call Center i poder continuar amb les seves tasques.
Contractar un servei de manteniment preventiu i correctiu de l'ascensor del Centre BIT a Menorca de
recent creació.
Contractar la renovació del antivirus TrendMicro Enterpris Security per a disposar d'un mínim de
seguretat informàtica a l'equipament de l'empresa.
Contractar un servei de subministrament i reparació de tarjetas de l'ACD de Call Center de Fundació
BIT
Contractar el subministrament de luminàries per anar canviant les rompudes als diferents locals de la
Fundació.
Contratar un servicio de mantenimiento del correo electrónico y colaboración corporativa.
Contratar la gestión y renovación de la cartera de dominios de internet propios y de la CAIB durante
el año 2016
Contractar un servei de pintura per al locals 3a planta edifici Disset(manco el D-11)
Contractar el subministrament d'una Guia per a l'aplicació de UNE-EN ISO 9001:2015

FBIT00916

Serv

13/01/2016

FBIT01016

Subm

14/01/2016

FBIT01116

Subm

14/01/2016

FBIT01216

Subm

15/01/2016

FBIT01316

Serv

18/01/2016

FBIT01416

Serv

21/01/2016

FBIT01516

Serv

25/01/2016

FBIT01616

Subm

25/01/2016

FBIT01816

Serv

26/01/2016

FBIT01916

Serv

29/01/2016

FBIT02016
FBIT02116

Obra
Subm

01/02/2016
03/02/2016

FBIT02216

Subm

08/02/2016 Contractar el subministrament de petit material elèctric i de fontaneria per a reparacions imprevistes.

FBIT02316

Serv

15/02/2016

FBTI02416

Serv

Contractar un servei de consultoria jurídica per a reclamar la presumpta infracció per la utilització de
la marca PARCBIT
Contractar un servei d'instal·lació de botelles de gas per alimentar l'interior de la cuina del bar Meridià
15/02/2016
(Edifici Son Espanyol)

Pablo Bujosa Gil S.L.

1.859,90 €

BIEL TERRASA

350,00 €

CRISTALERÍA AMANECER S.L./ CRISTALERÍA
BELLVER S.L.

811,16 €

BRICO DEPOT

94,13 €

VIABIT

54,13 €

ZARDOYA OTIS S.A.

1.697,35 €

TELEFÓNICA SOLUCIONES INFORMÁTICA S.A.

1.874,16 €

DATA VOICE S.A.

1.050,00 €

SOCIAS Y ROSSELLO S.L./ABM REXEL S.L.

635,29 €

RIPE NCC

1.000,18 €

ACENS TECHNOLOGIES S.L.U

2.066,10 €

LLUCMACOLOR DECORACIÓN C.B.
AENOR
FERRETEVAL S.L. / HIERROS Y ACEROS DE
MALLORCA S.A. / MADERAS SERVERA
S.L./COMERCIAL CIRVA S.L.

1.835,00 €
89,29 €
579,79 €

CONSULPI PROPIEDAD INDUSTRIAL S.L.

350,00 €

PULGAR INSTALACIONES

361,00 €

FBIT02516

Serv

16/02/2016

FBIT02616

Subm

16/02/2016

FBIT02716

Subm

16/02/2016

FBIT02816

Subm

17/02/2016

FBIT02916

Serv

18/02/2016

FBIT03016

Obra

19/02/2016

FBIT03116

Serv

25/02/2016

FBIT03216

Serv

23/02/2016

FBIT03316

Subm

23/02/2016

FBIT03416

Subm

23/02/2016

FBIT03516

Subm

25/02/2016

FBIT03616

Subm

02/03/2016

FBIT03716

Subm

07/03/2016

FBIT03816

Subm

09/03/2016

FBIT03916

Subm

14/03/2016

FBIT04016

Subm

14/03/2016

FBIT04116
FBIT04216

Serv
Subm

14/03/2016
14/03/2016

FBIT04316

Subm

14/03/2016

FBIT04416

Subm

16/03/2016

FBIT04616

Serv

17/03/2016

FBIT04716

Serv

21/03/2016

inclòs dins la mateixa sol·licitud
Contractar un servei de caràcter urgent desembossament de tuberies d'aigües fecals a la zona de
l'auditori.
Contractar de caràcter urgent un subministrament d'una centraleta i nou manòmetres de la centraleta
contra incendis de l'edifici Disset.
Contractar el subministrament de material de neteja duran l'any 2016 per a les oficines de la
Fundació BIT
Contractar el subminitrament d'una bomba de clima i dos tancamentes mecànics per a canviar
l'actualment espanyada de l'edifici Disset.
Contratar un servicio multisoporte profesional del Memento Fiscal y Social de un año.
Contractar un servei per a realitzar una nova escomesa d'aigua potable de l'edifici Disset per tal de
reduir-la i reduir el cost mensual actual de la canonada.
Contractar servei de premsa escrita en català per a la divulgació de projectes d'innovació duts a
terme en el Sistema d'Innovació de les Illes Balears.
Contractar un servei d'assessoria jurídica per sol•licitar el concurs voluntari de creditors per la
Fundació CITAT.
Contractar el subministrament de 64 rajoles acabat metàlic pels locals de l'edifici Disset.
Contractar el subministrament d'una llum compatible amb el projector Hitachi de la sala de formació
de la Fundació BIT.
Contractar el subministrament de dues luminàries LED exteriors per dotar d'il·luminació el pati
d'entrada de l'edifici Son Espanyol i el camí de baixada per tal d'evitar riscs.
Contratar el suministro de 10 ratones ópticos para puertos PS/2 y 10 auriculares SuplaPlus biaural
con cancelación de ruido de Plantronics (HW261N) necesarios para substituir a los que no
funcionan.
Contractar el subministramet d'una font d'alimentació per a un CISCO 3560 i 10 latiguillos bifibra
monomodo de 10 metres amb connectors LC-LC necessari per a la reparació i connexió al projecte
Xarxa Corporativa.
Contractar el subministrament d'una cadira per a l'àrea de vigilància necessària per realitzar els torns
de control de pantalles.
Contractar el subministrament de 40 luminàries fluorescents de 5000LM per instal.lar al local 6, local
2 i zones comuns de la Fundació BIT.
Contractar el subministrament d'una bomba desincrustant per eliminar la calç als fancoils de l'edifici
Disset.
Contractar un servei de transport aeri i d'allotjament a Eivissa.
Contractar el subministrament de dos pantalons per al personal de vigilància.
Contractar el subministrament d'una pantalla de projecció per a la sala multiusos del Centre BIT
Menorca.
Contractar el subministrament de 100 uts. de modem model ONT ONT Huawei modelo HG8240 2
pots +4GE i 100 unitats de fibres model SC/APC-SC/APC MM de 3 metres .
Contractar un servei d'hotaleria i restaurant (coffe break, sopar i dinars) per als assistents del Peer
Learning Workshop que es celebrarà els propers dies 21 i 22 de març a Palma, com a una de les
activitats previstes en el marc del projecte europeu SME VALUE CHAINS.
Contractar un servei de transport per anar a la Fira Innovem 2016 de Menorca i poder donar visibilitat
als projectes incubats a fires i workshops d'emprenedoria i innovació a les Illes Balears, i més
concretament a l'illa de Menorca.

José Luis Pulgar Urbano

562,00 €

LIMPIEZAS MUNAR FULLANA S.A.

120,00 €

SEGURIDAD ISLA S.L.

1.072,48 €

LYRECO ESPAÑA S.A

887,38 €

RIGO MALLORCA S.L.

1.387,75 €

LEFEBVRE S.A.
EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I
CLAVEGUERAM S.A.

441,00 €

EDICIONS PRERIÒDIQUES ARA BALEARS S.L.

3.996,00 €

BUFETE BUADES ASESORES LEGALES S.L.

1.500,00 €

383,45 €

REFORMAS Y SERVICIOS GARBEN S.L.

985,60 €

SAS Easylamps

185,47 €

ABM REXEL S.L.U

295,92 €

VIABIT / TEAM EQUIPALIA S.L.U

1.167,00 €

VISUALES E INFORMATICA S.L.

755,00 €

CONFORAMA ESPAÑA S.A.

180,98 €

ABM REXEL S.L.U

3.986,00 €

SOCIAS Y ROSSELLÓ S.L.

527,93 €

VIAJES HALCÓN S.A.U.
UNIFORMES TRIGO

150,84 €
47,36 €

MADEREROS REUNIDOS S.A

2.060,00 €

TELEFÓNICA SOLUCIONES INFORMÁTICA S.A.

11.014,59 €

CANACATI 1980 S.L./CANBERGAS S.L/HOTEL
OLIVO CORT S.L.

597,41 €

VIAJES HALCÓN S.A.U

337,64 €

Contractar un servei de transport i hostaleria els dies 4 i 5 d'abril a Toulouse per a l'assistència a la
FBIT04816

Serv

23/03/2016 reunió de preparació de la segona fase de la proposta LINKS UP de la convocatòria Interreg

FBIT04916

Serv

23/03/2016

FBIT05016

Obra

23/03/2016

FBIT05116

Subm

23/03/2016

FBIT05216

Subm

30/03/2016

FBIT05316

Serv

30/03/2016

FBIT05416

Obra

30/03/2016

FBIT05516

Subm

01/04/2016

FBIT05616

Serv

04/04/2016

FBIT05716

Subm

05/04/2016

FBIT05816

Subm

07/04/2016

FBIT05916

Subm

12/04/2016

FBIT06016

Subm

12/04/2016

FBIT06116

Subm

12/04/2016

FBIT06416

Subm

13/04/2016

FBIT06516

Serv

FBIT06616

Serv

19/04/2016

FBIT06716

Subm

20/04/2016

FBIT06916

Subm

21/04/2016

VIAJES HALCÓN S.A.U

SUDOE, aprovada en primera fase segons el projecte DGIR-PROJECTES.
Contractar un servei de manteniment per a pintar i sanejar les parets de la planta baixa i primera del
DANIEL PONS GOMILA
Centre BIT de Menorca.
Contractar un servei d'obra per a la instal·lació de material de climatització a l'edifici Centre BIT de
VS CLIMA, S.L. / VILLALONGA&SINTES CLIMA S.L.
Menorca.
Contractar el subministrament de llicències de Enterprise Architect necessàries per a realitzar
SPARX SYSTEM PTY LTD
diagrames UML i disseny de Base de dades.
Contractar el submnistrament de Cablejat UTP cat 5e i connectors RJ-45 per anar instal•lant als
SOCIAS Y ROSSELLÓ S.L.
edificis de Fundació BIT per modificar les tomes del departament d'administració i poder connectar la
nova telefonia IP. .
Contratar un servei de transport aeri a Menorca per a la presentació del Centre BIT Menorca a
HALCÓN VIAJES S.A.U
Innovem 2016
Contractar un servei d'obra per a la reparació dels elements de fusta i ferro dels exteriors dels edificis
FRONTIS MALLORCA S.L.
de la Fundació BIT.
Contractar la instal·lació de dos comptadors d'energia necessaris per a la realització de les correcters
HUMICLIMA EST S.A.U
lectures térmiques a l'edifici Europa.
Contractar un servei de consultoria per a la realització d'un informe detallat de les accions a realitzar
per a la creació d'una plataforma per tal de que el Parc BIT i les seves empreses es converteixin en
TEA CEGOS DEPLOYMENT S.L.
un pol d'atracció de talent en el camp de la innovació de base tecnològica així com el detall de les
accions per a la creació d'una campanya de comunicació i donar a conèixer el Parc BIT més enllà de
les Illes Balears .
Contractar el subministrament de lluminàries, interruptosr i calblejat elèctric degut a l'avaria
SOCIAS Y ROSSELLÓ S.L.
imprevista del local D-1 D-3 de l'edifici Disset.
Contractar el subministrament de 3 uds. de auriculars per telefonía model Plantronics S12 y 5 uds. de
TEAM EQUIPALIA S.L.
cables adaptadores Plantronics 26716-01 per a l'adaptació d'auriculars escpecífics per a la nova
telefonia IP
Contractar el subministramient i colocació d'equipament solar per a l'edifici Europa de la Fundació
TOLD'OR
BIT necessari per aportar una major protecció tèrmica.
Contractar el subministrament i instal·lació d'un cartell metàl·lic a l'exterior de la porta d'entrada de
RÓTULOS ORNAQUE S.L.
l'edifici Centre BIT Menorca
Contractactar el subministrament i instal·lació de logotips indicatius al Centre BIT Menorca per tal de
RÓTULOS ORNAQUE S.L.
donar imatge corportativa i incatius a les portes.
Contractar el subministrament d'un microones per a substituir el romput del menjador col•lectiu que te
CENTRO COMERCIAL CARREFOUR
disposat la Fundació BIT al Parc BIT.
Patrocini per part de Fundació Bit a Joves Empresaris de Menorca per desenvolupar la Fira Innovem
ASSOCIACIÓ DE JOVES EMPRESARIS DE BALEARS
2016 a celebrar dies 21 i 22 d'abril a Es Mercadal (Menorca)
Contractar un servei de transport i hostaleria per a dos treballadors de Fundació BIT i poder assistir a
VIAJES EL CORTE INGLES S.A/ HOTEL F&G
les conferències anuals organitzades per la Xarxa Enterprise Europe Network.
Contractar el subministrament d'una cisterna remolcada de 1.500 L. per a facilitar les tasques de
AGRIMONTUIRI S.L.
jardineria tals com fumigar i netejar a pressió les zones comuns del Parc BIT
Contractar el subministrament de WC,s i complements necessaris per poder canviar els romputs de
SOCIAS Y ROSSELLÓ S.L.
l'edifici Disset del Parc BIT.

379,19 €
2.212,00 €
27.509,86 €
540,20 €
308,02 €
114,52 €
20.208,18 €
2.287,42 €

2.479,34 €

360,00 €
269,35 €
7.080,76 €
2.540,00 €
2.429,00 €
46,40 €
2.000,00 €
527,87 €
6.060,00 €
356,81 €

FBIT07016

Serv

25/04/2016

FBIT07116

Subm

25/04/2016

FBIT07216

Obra

25/04/2016

FBIT07316

Subm

04/05/2016

FBIT07416

Serv

05/05/2016

FBIT07516

Serv

10/05/2016

FBIT07616

Serv

13/05/2016

FBIT07716

Serv

13/05/2016

FBIT07816

Serv

17/05/2016

FBIT07916

Subm

18/05/2016

FBIT08016

Subm

24/05/2016

FBIT08116

Subm

24/05/2016

FBIT08216

Serv

25/05/2016

FBIT08316

Subm

25/05/2016

FBIT08416

Serv

01/06/2016

FBIT08616

Serv

02/06/2016

FBIT08716

Serv

07/06/2016

FBIT08816

Subm

08/06/2016

FBIT08916

Subm

08/06/2016

FBIT09016

Subm

08/06/2016

FBIT09116

Serv

14/06/2016

Contractar un servei de catering per a la sessió de networking programada a per a l'esdeveniment
Venture Network.
Contractar el subministrament d'un vehicle de segona mà per a la realització de les tasques de
vigilància del Parc BIT.
Contractar la realització d'una Obra per al revestiment de tarima flotant de la planta baixa del Centre
BIT Menorca.
Contractar el subministrament d'una electrovàlvula que controla l'aigua del depòsit de l'edifici Disset a
causa de que èstà fallant i provoca que el depòsit s'ompli i vessi.
Contractar un servei de reparació de les deficiències trobades a les instal•lacions de l'ascensor de
l'edifici Europa i amb la finalitat de cumplir amb els punt recollits a l'acta d'inspecció tècnica
obligatoria.
Contractar un servei per a la instal·lació de dues rampes d'accés per a treballadors amb mobilitat
reduïda.
Contractar un servei de suport i atenció directa als ciutadans per a l’elaboració i presentació de les
declaracions d’IRPF a la campanya anual de “Renda Àgil” segons l'encomana de gestió de la ATIB
MEPRO2024/2016.
Contractar un servei de reparació d'avaria de l'ascensor de l'edifici Disset.
Contractar un servei de reparació d'humitats procedents de les teulades de Son Espanyol i protegir
contra el Sol la tuberia de calefacció que passa per sobre administració.
Contractar el subministrament d'un suplement de minicultivador per a la desbroçadora de jardineria i
millorar la realització d'questes tasques.
Contractar el subministrament de diferents elements de recanvi per maquinària necessària per a les
tasques diàries.
Contractar el subministrament de dos access point i material per a la seva instal·lació, necessaris per
a substituir l'actualment romput.
Contractar un servei de programació a la plataforma #EMPRENBIT per la gestió de sol•licituds
d'accés i seguiment de projectes beneficiaris del programa de suport a emprenedors de base
tecnològica de la Fundació BIT a les illes de Menorca i Eivissa
Contractar el subministrament i instal·lació de dos bateries per al grup electrògen Electra Molins EMJ170 que dona suport al CPD de la DGTIC l'edifici Disset i que actualment estan fallant i no
garantitzen un correcte funcionament.
Contractar un servei per a la redacció d'un informe jurídic on dictamini si el treballadors de la
Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, sobre els que hi ha controvèrsia, tenen consideració de
fixos, no fixos, indefinits no fixos o qualsevol altra denominació que es consideri adient.
Contractar un servei d'adequació de la infraestructura on s'ha de posar els logotips corporatius del
Centre BIT Menorca.
Contratar un servicio de publicaciones legales para la actualización doctrina, jurisprudencia y leyes
vigentes.
Contractar el subministrament de 2 pòster per a l'espai d'incubació col•laborativa de l'edifici Disset
del Parc Bit.
Contractar roba d'estiu per a l'àrea de manteniment
Contractar el subministrament de 2 equips mesuradors: 1 mesurador làser per a comprovar les fibres
òptiques i 1 mesurador làser tèrmic per comprovar les instal•lacions de climatització.
Contractar un servei de coffe_break per a la sessió de networking que organitzarà la Fundació Bit
durant la Jornada de Drons de dia 29 de juny de 2016 segons el projecte EEN 2015-2016.

SASTRE Y TOUS S.L.

333,64 €

SAEZ TORRENS S.A.

4.000,00 €

VERD NEIX S.L.

9.784,32 €

MASSANELLA 1965 S.A.U
BALEAR DE ASCENSORES S.L.
CASARES 98 S.L.

22,67 €
1.448,99 €
820,00 €

DANIEL HIDALGO ALLES

6.033,96 €

EXCEL ASCENSORES S.L.

970,00 €

CASARES 98 S.L.

1.850,00 €

LORENZO REYNES, S.L.

289,71 €

BEIJER ECR IBÉRICA S.L.

256,24 €

SHNEIDER ELECTRIC

250,00 €

ARTBLAU S.L.

649,00 €

CABOT ASOCIADOS S.L.

298,66 €

BARTOMEU ROSSELLÓ RIERA

3.999,00 €

RÓTULOS ORNAQUE S.L.

238,00 €

LEFEBVRE

656,16 €

100 MICRAS, S.L.

104,00 €

EPI BALEAR S.L./SOCIAS Y ROSSELLO S.L.

193,10 €

SOCIAS Y ROSSELLÓ S.L.

116,19 €

S'ALTRA SENALLA

254,54 €

Contractar un servei d'esplai i cultural per la difusió de pel·licules de ciencia ficció per a la divulgació
de les tendències TIC a sales de cine durant el cicle de Cine TIC.
Contractar el subministrament d'un ventilador CISCO ACS-3825_FANS= per a substituir el romput a
la màquina situada a l'hospital Ca'n Misses.
Contractar el subministrament i reparació d'un pulsador per a l'ascensor de l'edifici europa actualment
romput.
Contractar el tractament i manteniment durant un any de dos insectocutor situats a l'àrea de Call
Center a la fi de prevenir infeccóns i infestacions.
Contractar el manteniment d'una impressora multifunció situada a l'espai d'incubació col·laborativa
per poder donar servei de suport a emprenedors.
Contractar el subministre de material de fibra i comunicacions per a la infraestructura de telefonia del
Centre BIT de Menorca.
Contractar un servei de reparació per a la climatització.

FBIT09216

Serv

15/06/2016

FBIT09316

Subm

15/06/2016

FBIT09416

Subm

17/06/2016

FBIT09516

Serv

17/06/2016

FBIT09616

Serv

27/06/2016

FBIT09716

Subm

05/07/2016

FBIT09816

Serv

05/07/2016

FBIT09916

Serv

08/07/2016

Contractar el patrocini per part de Fundació BIT a una empresa per a encarregar-se de l'event
Conectados en 360 a Palma que es realitzarà el dia 22 de Juliol al complexe Ocimax de Palma.

FBIT10016

Serv

13/07/2016

Contractar un servei d'hotaleria per al dinar de 9 persones, entre ponents i assistents, que
participaran al curs de l'eina Innovation Health Check el dia 13 de juliol de 2016

FBIT10116

Subm

13/07/2016 Contractar el subministrament d'un microones per substituir el romput a la cuina de Fundació BIT

FBIT10306

Subm

16/07/2016

FBIT10416

Serv

20/07/2016

FBIT10516

Serv

02/08/2016

FBIT10616

Obra

05/08/2016

FBIT10716

Serv

05/08/2016

FBIT10816

Serv

05/08/2016 de la temàtica del Seminiari Internacional d'Innovació i Turisme 2016 per a la seva implementació a la

Contractar el subministrament d'una persiana veneciana per al local de Recursos Humans i subtituir
l'actual que està rompuda.
Contractar un servei de consultoria i gestió de la propietat industrial amb l'objecte de preparar i
presentar a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques l'expedient de Marca Nacional “Fundació BIT”
(classes 16, 35, 38, 41 i 42).
Contractar un servei per a canviar les instal·lacions contra incendis al Centre BIT Menorca.
Contractar un servei d'obra per a la instal·lar dos locals (CPDs) al semisòtan del Centre BIT de
Menorca.
Contractar un servei de videostreaming per a les sales de reunions, conferències i auditori.

ASSOCIACIÓ XARXA CINEMA

2.392,00 €

BARRAIT S.L.

171,43 €

BALEAR DE ASCENSORES S.L.

366,89 €

ENDEMA S.L.

132,20 €

CANON S.A.

1.074,00 €

BARRAIT

1.023,30 €

HUMICLIMA EST S.A.U
SOZIALMAS S.L.

981,86 €
1.000,00 €

SASTRE Y TOUS S.L.

50,55 €

CENTRO COMERCIAL CARREFOUR

59,90 €

CORTINADECOR WEB S.L.

114,87 €

CONSULPI PROPIEDAD INDUSTRIAL S.L.

3.850,00 €

EXTINCISES BALEAR S.L.

2.858,00 €

INSTAL·LACIONS LLUCH

2.090,34 €

CITRIX SYSTEM UK LIMITED

756,00 €

ARTBLAU S.L.

800,00 €

ARTBLAU S.L.

800,00 €

LEROY MERLING

120,00 €

PEP SOLLERIC S.L.U./SOCIAS Y ROSSELLÓ S.L

679,42 €

CONVEO SOLUTIONS D.O.O.

450,00 €

Contractar un servei per al disseny gràfic d'una imatge representativa i desenvolupament d'una web
futura pàgina web de tecnologia Wordpress dins de www.visitinnovation.com.
Contractar un servei per al disseny gràfic d'una imatge representativa i desenvolupament d'una web
FBIT10816

Serv

05/08/2016 de la temàtica del Seminiari Internacional d'Innovació i Turisme 2016 per a la seva implementació a la

futura pàgina web de tecnologia Wordpress dins de www.visitinnovation.com.
FBIT11016

Serv

FBIT11116

Serv

FBIT11216

Subm

FBIT11316

Serv

08/08/2016 Contractar el subministrament d'un compressor d'àire portàtil

Contractar un servei d'obra per a la instal·lació de dues dutxes d'ús públic als Edificis de Son
12/08/2016
Espanyol i Disset.
Contractar el subministrament d'una eina TIC online de promoció i de gestió de participants del
22/08/2016
Brokerage Event organitzat amb Turistec en el marc de la conferència Eureka Tourism
23/08/2016 Contractar un servei per a la creació de la web del node balear de la Enterprise Europe Network.

NOEMINIESTA

2.165,03 €

Contractar el subministrament de merchandising del Brokerage Event organitzat amb Turistec en el
marc de la conferència Eureka Tourism
Contractar el subministrament d'un llibre electrònic del framework Angular de Google per a l'àrea de
Desenvolupament.
Contractar un servei d'obra per a la instal·lació de separacions modulars a la planta baixa i planta
segona del Centre BIT Menorca.
Contractar l'assistència tècnica per part d'un expert en matèria de comercialització de plataformes
web basades en el model de "market place"a les xerrades previstes al marc de la iniciativa
"Tramuntana Tech Talks 2016", amb experiència contrastada en el llançament d'aquest tipus de
plataformes.
Contractar el subministrament de 12 luminàries fluorescents i cable elèctric per a connectar-les, per
a un local de Fundació BIT a l'edifici de Son Espanyol per a substituir les rompudes.
Contractar un servei d'obra per a la instal·lació de separacions i aïllament tèrmic i acústic als
servidors del Centre BIT Menorca.
Contractar un servei d'obra per a la instal.lació d'un sistema de climatització i renovació d'aire a la
planta baixa del Centre BIT Menorca, en base a les noves separacions no previstes.
Contractar un servei d'obra per a la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions a la planta baixa del
Centre BIT Menorca, en base a les noves separacions, no previstes.
Contractar un servei de neteja per a les dependències de Fundació BIT.
Contractar l'assistència tècnica d'un expert en matèria de comercialització de aplicacions mòbils a
mercats generalistes (IOS i Android) a les xerrades previstes al marc de la iniciativa "Tramuntana
Tech Talks 2016", amb experiència contrastada en tècniques de posicionament (ASO_App Store
Optimization).
Contractar un servei de subscripció anual d'accès a plataforma JIRA i Bitbucket per a la gestió
operativa de projectes de desenvolupament
Contractar el subministrament de nova senyalètica per al Parc BIT

FBIT11416

Subm

23/08/2016

FBIT11516

Subm

23/08/2016

FBIT11616

Obra

23/08/2016

FBIT11716

Serv

23/08/2016

FBIT11816

Subm

28/08/2016

FBIT11916

Obra

25/08/2016

FBIT12016

Obra

30/08/2016

FBIT12116

Obra

30/08/2016

FBIT12216

Serv

30/08/2016

FBIT12316

Serv

30/08/2016

FBIT12516

Serv

08/09/2016

FBIT12616

Subm

13/09/2016

FBIT12716

Serv

13/09/2016 Contractar un servei de reparacions de desperfectes als diferents locals del Centre BIT Menorca.

FBIT12816

Subm

14/09/2016

FBIT12916

Subm

14/09/2016

FBIT13016

Subm

16/09/2016

FBIT13116

Subm

19/09/2016

FBIT13316

Serv

19/09/2016

FBIT13416

Serv

21/09/2016

FBIT13516

Subm

21/09/2016

Contratar el suministro 10 auriculares SuplaPlus biaural con cancelación de ruido de Plantronics
(HW261N) necesarios para substituir a los que no funcionan.
Contractar el subministrament d'un Switch J9783A HP2530-08 per a la realització de proves amb
l'objectiu de dotar de fibra amb qualitat de servei als centres de SALUT.
Contractar el subminisrtrament de tres bombes impulsores d'aigua de climatització als edificis de la
Fundacio BIT: Disset i a Telecos
Contractar el subministrament d'una font d'alimentació CISCO PWR-3825-AC per a substituir
l'actualment rompuda a l'Hospital d'Eivissa
Contractar un servei d'hostaleria per a dotar d'un petit coffe breack la visita institucional de
l'associació Projecte Home el proper dia 22 de setembre de 2016 i convidar als assistents.
Contractar un servei d'assegurança d'accident colectiu pel curs del SOIB que comença el proper dia
3 d'octubre de 2.016
Contractar el submistrament de diferents articles de parament i un equipament d'osmosi inversa per a
la cuina del Centre BIT Menorca

MARK SITE AGENCY S.L.
GUM .CO

1.471,90 €
87,93 €

REFORMAS Y SERVICIO GARBEN S.L.

28.595,00 €

VICENTE PASCUAL OLMOS

1.200,00 €

ABM REXEL S.L.U.

1.523,50 €

DIXIS RECURSOS Y SOLUCIONES S.L.

2.161,00 €

VILLALONGA&SINTES CLIMA S.L.

14.377,22 €

INSTAL·LACIONS LLUCH

18.938,16 €

KLE SERVICIOS INTEGRALES S.L.

17.990,00 €

Miriam Peláez Corominas

1.200,00 €

ATLASSIAN PTY LTD

440,61 €

IQ BOX

525,00 €

TAVEMA S.L.

179,73 €

TEAM EQUIPALIA S.L.
VISUALES E INFORMATICA S.L.
SALVADOR ESCODA S.A.

1.062,00 €
222,00 €
2.990,00 €

VISUALES E INFORMATICA S.L.

140,00 €

SASTRE Y TOUS S.L.

70,45 €

PREVISIÓN BALEAR M.P.S.

90,75 €

APALLISER S.L.

479,51 €

Contractar un servei de traducció documental per a la traducció de textos acadèmics, CV dels
ponents, descripció de les distintes sessions del programa, el programa en si mateix i altres apartats
MALLORCA PHONE ASSISTANCE S.L.
de la web www.visitinnovation.com aportat pels ponents del Seminari Internacional d'Innovació en
Turisme
SINERGIES I GESTIÓ EMPRESARIAL DE BALEARS
Contractar un servei d'auditoria ambiental per als processos medi ambientals del Sistema de Gestió
S.L.
Integrat de la Fundació BIT.
Contractar un servei de traducció simultànea de les ponències Espanyol-Anglès-Espanyol del
MALLORCA PHONE ASSISTANCE S.L.
Seminari Internacional d'Innovació en Turisme
VISUALES E INFORMATICA S.L.
Contractar el subministrament d'un cable bifibrea de 25 metres per substituir el trencat al CPD.
Contractar un servei d'obra per a la preinstal·lació d'un sistema de clima a la sala de servidors del
DAMIÀ INSTAL·LACIONS S.L.
Centre BIT Menorca.
Contractar el subministrament de tres cadires amb respatller alt i reposa braços necessàries degut a
STEELCASE S.A.
la nova incorporació d'un nou tècnic i substituir dues rompudes.
IOT LABS S.L.
Subministrament i instal·lació d'un sistema intel·ligent d'aparcament
Contractar un servei de suport al desenvolupament d'expedients en Helium per la Comissió de Medi
LIMIT TECNOLOGIES S.L.
Ambient de les Illes Balears.
Contractar un servei audiovisual per la producció i maquetació de material gràfic en format fotogràfic i
MAGNETIKA
de video per a la grabació dels testimonis dels experts convidats a l'iniciativa dels "Tramuntana Tech
Talks 2016".
Contractar el subministrament de 20 unitas de butaques d'alumini recte per a l'ampliació del menjado
MERCAHOME INTERIORISMO S.L.
col·lectiu de l'Edifici Naorte.
Contractar el subministrament de 170 metres de cable elèctric de 70mm 0.6/1KV per a la conexió
DIELECTRO BALEAR S.A.U.
elèctrica de diferents sales de l'Edifici de TELECOS de la Fundació BIT
Contractar un servei de suport per l'edició, maquetació i impressió de material gràfic informatiu dels
100 MICRAS, S.L.
serveis de suport del Programa #EMPRENBIT

FBIT13616

Serv

28/09/2016

FBIT13716

Serv

28/09/2016

FBIT13816

Serv

28/09/2016

FBIT13916

Subm

28/09/2016

FBIT14016

Obra

29/09/2016

FBIT14116

Subm

03/10/2016

FBIT14216

Serv

03/10/2016

FBIT14316

Serv

04/10/2016

FBIT14416

Serv

04/10/2016

FBIT14516

Subm

05/10/2016

FBIT14616

Subm

05/10/2016

FBIT14716

Serv

05/10/2016

FBIT14816

Subm

07/10/2016

FBIT14916

Serv

10/10/2016 acumuladors) dels edificis propietat de la Fundació BIT en compliment del Reial Decret 865/2003, de

Contractar el subministrament i instal•lació de diferent material de decoració per a la creació d’un
espai de networking i trobades empresarials amb una composició relaxada i distendida al Centre BIT

680,91 €

800,00 €
2.478,51 €
54,00 €
1.881,47 €
579,09 €
13.900,00 €
16.800,00 €
1.878,00 €
590,91 €
1.063,40 €
2.979,00 €

MOBLES BOSCO BARBER SL

2.774,00 €

EMDEMA S.L.

1.955,90 €

SALVADOR ESTORS BERNARDOS (SALICTRU
ELECTRONICS)

2.509,60 €

GABINET D'ANÀLISI AMBIENTAL I TERRITORIAL
(GAAT)

3.500,00 €

COFEL Y ESPAÑA S.A

24.288,71 €

Contractar un servei de control de legionel·la de les aigües estanques (aljubs, depòsits,

FBOT15016

Subm

11/10/2016

FBIT15116

Serv

17/10/2016

FBIT15216

Obra

18/10/2016

FBIT15316

Subm

18/10/2016

FBIT15416

Subm

18/10/2016

FBIT15516

Serv

18/10/2016

FBIT15616

Subm

20/10/2016

4 de juliol per a la prevenció media mabiental i riscs laborals.
Contractar el subministrament de bateries per substituir les que no funciones del SAI de l'edifici de
Telecomunicacions.
Contractar un servei per a la redacció i tramitació per a l'aprovació definitiva dels documents de
Modificació Puntual nº5 del Pla Especial de Desenvolupament del Parcbit i incorporar els canvis no
prevists a l'octubre de 2015
Contractar un servei d'obra per a la reparació de la canalització de ferro de la instal·lació general de
l'Edifici Son Espanyol.
Contractar el subministrament de cables de fibra i transceptors necessaris per a la conexió de
material de comunicacions.
Contractar el subministrament d'una dock estation per a la conexió d'un portàtil thinkpad
Contractar un servei de difussió entre el ecosistema emprenedor de les Illes Balears de la inciativa
"Tramuntana Tech Talks 2016"
Contractar el subministrament d'una càmera de fotos pel Centre BIT Menorca

BARRAIT S.L.

649,13 €

VISUALES E INFORMATICA S.L.

173,00 €

FACEBOOK IRELAND LIMITED

610,92 €

FOTO RUANO S.L.

635,38 €

Contractar un servei d'obra per a l'instal•lació d'una rampa i cendrer a la primera planta de l'edifici
Europa

FBIT15716

Subm

20/10/2016

FBIT15916

Subm

20/10/2016 Contractar el subministrament d'un acumulador (termo) elèctric 100L. i un dispensador de sabó

FBIT16016

Subm

25/10/2016 Contractar el subministrament de difernent material d'obra per reparacions al local de comunicacions.

FBIT16116

Subm

26/10/2016

FBIT16216

Serv

FBIT16316

Serv

Contractar el subministrament i reparació de la placa electrònica principal de l'ascensor de Son
Espanyol donat que l'actual s'ha romput
Contractar el subministrament de diferent merchandising propi del Seminari INTO i material
04/11/2016
d'identificació per als assistents.
04/11/2016 Contractar el subministrament de material d'imprenta i senyalització pel Seminari INTO.

Contractar un servei de catering per els dinars de networking amb els experts convidats a l'iniciativa
dels "Tramuntana Tech Talks 2016" i els promotors dels projectes beneficiaris del Programa
#EMPRENBIT.
Contractar el subministrament de plaques amb el noms dels carrers de Parcbit
Contractar un servei d'assegurança per a la grua articulada propietat de la Fundació BIT.
Contratar la gestión y renovación de la cartera de dominios de internet propios y de la CAIB durante
el año 2016 no previst.
Contractar un servei de cofee break pels ponents i assistents a l'esdeveniment, els dies 24 i 25 de
novembre de 2016, que tindrà lloc el Seminari Internacional d'Innovació i Turisme
Contractactar un servei de catering per a l'onzena edició d'INTO
Contractar un servei d’enregistrament de vídeo amb l’objecte d’enregistrar les ponències i workshops
que tindran lloc durant el seminari INTO. Aquesta informació es pujarà a la pàgina web amb l’objecte
de que pugui esser consultada una vegada hagi finalitzat l’esdeveniment.
Contractar un servei d'hostaleria per oferir un sopar com a gratitud pels serveis prestats dels
ponents i del comitè científic del Seminari Internacional d'Innovació i Turisme.
Contractar el subministrament de 100 uds. de Cable de fibra óptica SC/APC a SC/APC monomodo
simplex 9/125 de 3 m

FBIT16516

Serv

04/11/2016

FBIT16616
FBIT16716

Subm
Serv

09/11/2016
09/11/2016

FBIT16816

Serv

11/11/2016

FBIT16916

Serv

11/11/2016

FBIT17016

Serv

11/11/2016

FBIT17116

Serv

11/11/2016

FBIT17216

Serv

11/11/2016

FBIT17316

Subm

11/11/2016

FBIT17416

Subm

11/11/2016 Contractar el subministrament d'un pany complet i una maneta per la porta de l'edifici de Telecos

FBIT17516

Subm

11/11/2016

FBIT17616

Subm

11/11/2016

FBIT17716

Subm

14/11/2016

FBIT17816

Subm

14/11/2016

FBIT17916

Serv

17/11/2016

Serv

Contractar un servei d'hostaleria per a un dinar i aigües pels ponents dels dies 28, 29 i 30 de
novembre del 1r Curs en gestió i promoció de programes europeus d'R+D+i organitzat conjuntament
25/11/2016
per la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, el Centre Balears Europa, la
Fundació Bit, La Fundació Universitat-Empresa i la Universitat de les Illes Balears.

FBIT18016

Contractar el subministrament d'equipament necessari: penjadors, estores, cortines, saboneres,
termo elèctric per a l'apertura de les noves dutxes del Parc BIT.
Contractar el subministrament d'un vidre exterior romput. Es necessita canviar per un de nou. Es
tracta d'un vidre tipus Climalit 4+4-10-6 templat de color blau de control solar, 98x72cm.
Contractar el subministrament de dos pantalles de cartelleria digital, suport, muntatge i configuració
per a les dependències del Centre BIT Menorca.
Contractar el subministrament, configuració i instal·lació d'un mòdul mediambiental a les instal·lación
del Parc BIT.
Contractar un servei de transfer per traslladar als ponents i membres del comité INTO científic de
l'hotel al ParcBIT i viceversa.

SOCÍAS Y ROSSELLÓ S.L. /METAL·LÚRGIQUES LES
ILLES S.L.
SOCÍAS Y ROSSELLÓ S.L./LEROY MERLÍN ESPAÑA
S.L.
DIELECTRO BALEAR S.A.U.

292,00 €
235,93 €
311,12 €

EXCEL ASCENSORES S.L.

1.486,00 €

MARK SITE AGENCY S.L.

249,67 €

IMPRENTA BRISTOL S.L.

392,40 €

SASTRE I TOUS S.L

146,68 €

GRABADOS NAYBOR S.A.
ZURICH SEGUROS
ACENS TECHNOLOGIES S.L.U

1.468,80 €
100,00 €
490,00 €

S'ALTRA SENALLA

1.009,09 €

TIBERI CATERING S.L.

1.804,04 €

MAGNETIKA

710,00 €

CANBERGAS S.L.

334,50 €

BARRAIT S.L.

712,00 €

BRUNET MAS S.L.

17,82 €

SOCIAS Y ROSSELLÓ S.L.

172,30 €

METAL·LÚRGIQUES LES ILLES S.L.

292,00 €

MUEBLES DE OFICINA MANTOLAN S.L.

4.580,00 €

IOT LABS S.L.

2.900,00 €

TRANSUNION MALLORCA S.L.

340,00 €

SASTRE I TOUS S.L

500,00 €

FBIT18116

Serv

25/11/2016 Contractar el servei de reparació de l'elevador mecànic Haulotte.

Contractar el subministrament de fletxes d'alumini reflectors d'indicació i els pals d'alumini per a la
seva instal•lació.
Contractar la segona auditoria de revisió dels Sistemes de Qualitat i Medi Ambient implantat a
14/11/2016
Fundació BIT a fi de mantenir la certificació actual.

HAULOTTE IBERICA S.L.

173,05 €

FBIT18216

Subm

FBIT18316

Serv

FBIT18416

Serv

28/11/2016 Contractar una empresa per a la retirada dels residus tipus ferralla i voluminós (fusta, plàstics,...)

FBIT18516

Subm

29/11/2016 Contractar el subministrament de bateries per a l'elevador i eines necessàries.

FBIT18616

Serv

Contractar un servei per a la instal·lació d'un sistema de control d'accés a les diferents entrades
01/12/2016
principals del Centre BIT Menorca.

ICONO SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.

2.800,00 €

FBIT18716

Serv

01/12/2016 Contractar un servei per a l'automatització de la barrera del parquing del Centre BIT de Menorca

MONTATGES JOAN COLL, S.L.

1.745,96 €

FBIT18816

Subm

02/12/2016

FBIT18916
FBIT19016

Subm
Serv

10/12/2016 Subministrament de software d'actualització de memòria i unitats de disc dur
12/12/2016 Contractar un servei de coffe break per a les jornades de dinamització digital.

FBIT19116

Serv

12/12/2016

FBIT19216

Serv

13/12/2016

FBIT19316
FBIT19416

Subm
Serv

14/12/2016
14/12/2016

FBIT19616

Serv

21/12/2016

Contractar el subministrament d'utensilis necessaris per a participar a l'oferiment d'una copa de
Nadal que la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme ofereix a les empreses del Parc BIT.

Contractar un servei de reparació de clima per l'Auditori donat que s'ha espatllat la regulació
automàtica.
Contractar un servei de reparació, sanejament i rotulació dels vinils dels totems situats al Parc per tal
de millorar la imatge.
Contractar el subministrament de protectors d'orelles per a renous
Contractar un servie de neteja de fosses sèptiques dels edificis de Fundació BIT.
Contractar un servei per connectar el grup electrògen de d'edifici de telecomunicacions, actualment
fora de servei, per tenir servei durant els talls de subministrament elèctric per manteniment de la
xarxa de distribució

GRABADOS NAYBOR S.A.

3.303,81 €

AENOR

3.412,51 €

SRC CONESUR

2.500,00 €

SOCÍAS Y ROSSELÓ S.A.

294,48 €

ALCAMPO S.A.

114,45 €

Productos y Servicios
SASTRE I TOUS S.L

566,95 €
250,00 €

Estel Ingeniería y Obras

266,00 €

ANUNCIA-T
SOCÍAS Y ROSSELÓ S.A.
LIMPIEZAS MUNAR FULLANA S.A.
CABOT ASOCIADOS S.L.

2.220,00 €
42,00 €
255,00 €
2.492,77 €

