Ref.

Tipus

Fecha

Objecte

Contractar un servei d'assegurança de responsabilitat civil de 16 de gener fins a 28 de març de 2017 per a la
impartició d'un curs del SOIB a les dependències de Fundació BIT.

FBIT00117

SERV

09/01/2017

FBIT00217

SUBM

09/01/2017

FBIT00317

SUBM

10/01/2017

FBIT00417

SERV

11/01/2017

FBIT00517

SERV

11/01/2017

FBIT00617

SUBM

11/01/2017

FBIT00717

SERV

11/01/2017

FBIT00817

SUBM

17/01/2017

FBIT00917

SUBM

17/01/2017

FBIT01017

SERV

17/01/2017

Contractar un servei d'auditoría, consultoría i adaptació per a les noves versions ISO 9011 i ISO 14001

FBIT01117

OBRA

18/01/2017

Contractar un servei d'obra per pintar les parets i sostres als locals de la Fundació Bit: sala de premsa, sal de
formació i local de Son Espanyol i d'altres, desgastats pel pas del temps.

FBIT01217

SUBM

18/01/2017

FBIT01317

SERV

19/01/2017

FBIT01417

OBRA

25/01/2017

FBIT01517

SERV

25/01/2017

FBIT01617

SERV

25/01/2017

FBIT01717

SERV

25/01/2017

FBIT01817

SUBM

30/01/2017

FBIT01917

SUBM

30/01/2017

FBIT02017

SUBM

30/01/2017

FBIT02117

SERV

30/01/2017

FBIT02217

SUBM

02/02/2017

FBIT02317

SERV

02/02/2017

Contractar el subministrament de cartelleria indicadora tant d'interior com del pàrquing al Centre BIT Menorca
Contratar el subministrament de paper i material d'oficina per a la Fundació BIT (Majorca i Menorca) necessari per a
les tasques diàries.
Contractar un servei tècnic per a la realització d'una inspecció als diferents parallamps dels edificis propietat de la
Fundació BIT (Edifici Son Espnyol, Telecomunicacions i Disset)
Contractar un servei de reparació i subministrament de fals sostre i elements verticals d'obra que s'han romput degut a
la reparació del sistema de climatització als edificis de la Fundació BIT.
inclós dins la mateixa sol·licitud
Contractar el subministrament d'uniformitat per a la treballadora de vigilància (dos pantalons, dos camises, una
jaqueta i un polar)
Contractar una assegurança d'accidents pels cursos organitzats per a teleoperadors i gestors telefònics a les
instal·lacions de Fundació BIT
Contractar el subministrament d'un disc dur extern per emmagatzemar documentació realtiva als diferents projectes de
l'àrea de Projectes i Comunicació RDI.
Contractar el subministrament de cadires ergonòmiques per poder substituir les actualment rompudes a diferents
àreees de la Fundació BIT i evitar lesions laborals.

Contractar el subministrament de cisternes, mecanismes i diferent material de WC per canviar els romputs als edificis
de Son Espnol i Disset propietat de Fundació BIT.
Contractar un servei d'avaluació externa dels projectes presentats a la convocatòria d'ajuts d'R+D+i de la Direcció
General d'Innovació i Recerca
Contractar un servei d'obra per a la instal·lació elèctrica i de telecomunicació a la Nau 3 de Son Espanyol propietat de
la Fundació BIT necessària per a la futura ubicació d'un Call Center.
Contractar un servei tècnic per a l'auditori de la Fundació per a la substitució dels tècnics propis en els casos puntuals
de vacances o malalties.
Contractar un servei de ponència per al cicle de conferències Tramuntana Tech Talk a les instal·lacions del Centre
BIT Menorca.
Contractar un servei de catering per a la inauguració oficial de les instal·lacions del CentreBit Menorca el proper dia 26
de gener.
Contractar el subministrament de 10 uts. focos LED exterior per substituir els actualment romputs o que no funcionen
a l'edifici Son Espnyol.
Contractar el subministrament de ferratines per a l'actualització dels directoris de les empreses ubicades als nostres
Edificis (Naorte, Disset i Centre Empresarial Son Espanyol)
Contractar el subministrament de 2 vidres amb càmarac tèrmica a la nau 3 de l'edifici de Son Espanyol per substituir
els romputs.
Contractar un servei de tècnic per a la reparació de l'impresora CANON de l'espai d'Incubació Col·laborativa de
l'edifici DISSET
Contractar el subministrament de 2 unitats Interface Extron RGB580xi per a l'auditori; caputxes i pinces per els micros
de solapa, 2 passadors de diapositives inalàmbrics, nova làmpara proyector petit sala prensa, micros Phillips
incorporats al sistema d'audio de l'auditori.
Contractar un servei tècnic, d'infraestructures i el subministrament necesari per a la reparació de l'ascensor de l'edifici
europa.

Adjudicatari

PREBAL

Import
Final

90,76 €

Retols Irla

1.497,10 €

LYRECO/Art y Mol/Anuncios Clasificados de
Baleares/Carrefour

2.990,00 €

QUIBAC, SA (Ingesco)
PINTURAS & DECORACIÓN REYES

612,00 €
1.804,00 €

CASARES 98

470,00 €

ILLES UNIFORMS S.L./Punto Roma

176,67 €

PREBAL

70,02 €

VISUALES E INFORMÁTICA S.L.

54,00 €

STEELCASE S.A.

2.997,66 €

SINERGIES I GESTIÓ EMPRESARIAL DE BALEARS S.L.

2.900,00 €

Pedro Durán Sánchez

2.265,52 €

Socías y Rosselló/Leroy Merlin/Massanella

1.391,97 €

CARSA(CONSULTORES DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
S.A.)

12.600,00 €

Instal·lacions Elèctriques BT

19.822,54 €

Jaime Cerdá Picó (Tot Audiovisual)

360,00 €

Miriam Peláez Corominas

800,00 €

Viatges Magon

509,09 €

ABM-REXEL

399,00 €

Anuncios Clasificados de Baleares

350,00 €

Metal·lúrgiques Les Illes

929,28 €

CANON

419,20 €

SVI VISUALES E INFORMATICA/MEDIA MARK/TOT
AUDIOVISUAL
Balear de Ascensores

2.272,57 €

74,63 €

FBIT02417

SERV

03/02/2017

FBIT02517

SUBM

06/02/2017

FBIT02617

SUBM

06/02/2017

FBIT02817

SUBM

10/02/2017

FBIT02917

SERV

14/02/2017

FBIT03017

SUBM

FBIT03117

SERV

15/02/2017

FBIT03217

SERV

17/02/2017

FBIT03317

SERV

20/02/2017

FBIT03417

SERV

21/02/2017

FBIT03517

SERV

21/02/2017

FBIT03617

SUBM

21/02/2017

FBIT03717

SUBM

23/02/2017

FBIT03817

SUBM

28/02/2017

FBIT03917

SUBM

28/02/2017

FBIT04017
FBIT04117

SUBM
SUBM

02/03/2017
03/03/2017

Contractar el subministrament d'un ordinador portàtil per a l'àrea de projectes i Comunicació RDi
Contractar el subministrament d'un moble d'aigüera per al local de Preverisk propietat de Fundació BIT.

FBIT04217

SUBM

03/03/2017

Contractar el subministrament de material audiovisual (micròfon inalàmbric, passador de diapositives, pantalla portàtil
i el corresponent material) per a la seva instal·lació a l'auditori i l'espai Sa palaça del Centre BIT Menorca

FBIT04317

SUBM

06/03/2017

FBIT04417

SUBM

06/03/2017

FBIT04517

SUBM

06/03/2017

FBIT04617

SERV

07/03/2017

Contractar un servei per desembussar les canonades d'aigües fecals del local Son Espanyol.

FBIT04717

SUBM

08/03/2017

Contractar un servei per a la reparació urgent per pèrdida d'aigua d'un dels waters dels serveis d'homes del CentreBit
Contractar el subministrament i instal·lació d'una màquina de clima exterior per substituir la màquina del local 3 de Son
Espanyol que actualment no funciona i no te reparació.
Contractar el subministrament i instal·lació de 3 portes i cortines al local per llogar a Preverisk
Contractar el subministrament de 2 pissarres magnètiques (una volteable) i kits d'escritura per les pissarres per a les
sales del Centre BIT Menorca
Contractar un servei de reparació per arreglar la tarima de fusta de la sala de premsa propietat de la Fundació BIT.
Contractar el subministrament d'un moble de recepció del Centre BIT Menorca
Contractar un servei per a la renovació de dominis de internet propis i de la CAIB que actualment Fundació BIT
gestiona
Contractar un servei d'assegurança d'accidents pel curs del SOIB "Confección y publicación de páginas web". amb
inici 3 d'abril de 2017 i acabament el 29 de novembre de 2017 impartit a les instal·lacions de la Fundació BIT (nota: el
curso se inició el 24/4 y finalizará el 19/12)
Contractar un servei de reparació per al vehícle propietat de la Fundació BIT necessari per a les tasques del servei de
CAU.
Contractar un servei per a la rotulació del mobiliari actual i el muntatge de nou mobiliari per a la separació de tres
zones independents a l'espai Emprenbit de la 1ª planta de l'Edifici Disset
Contractar un servei de reparació per anivellar i pulir el trispol de la nau 3 propietat de la Fundació BIT.
Contractar el subministrament de roba de feina per al personal de manteniment.
Contractar el subministrament i instal·lació de extractors als banys de l' Edifici Europa.
Contractar el subministrament de 2 microones per als menjadors comunitaris propietat de la Fundació BIT i d'accés a
tot el personal del Parc BIT
Contractar el subministrament d'un ventilador CISCO necessari per a la substitució de l'actualment romput

Contractar el subministrament de 10 ud. de ratón òptic 2B+Scroll USB+PS/2 necessaris per substituir els romputs al
Call Center.
Contractar el subministrament de diferent material de PRL per adeqüar les instal·lacions i diferents llocs de feian
segons l'avaluació realitzada per l'empresa de rics laborals de la Fundació.
Contractar el subministrament de pòsters per fer difusió a la Jornada Women Technology Menorca que es celebrarà al
CantreBit Menroca el proper dia 10 de març

DOMENECH (DIEXCOBAL S.L)/Metal·lúrgiques Les Illes/Biel
Nadal

466,07 €

LYRECO

851,68 €

FACILITY MANAGEMENT, S.L.

1.528,84 €

MADERESA

545,00 €

ACENS

159,70 €

PREBAL

181,52 €

GABRIEL PALMER VIDAL/Norauto

238,84 €

IKEA (Sarton Canarias SA)/100 MICRAS

479,76 €

CASARES 98/JAIME BELLO MONLEON

2.795,00 €

Socías y Rosselló

435,35 €

SOCIAS Y ROSELLOÓ

685,65 €

MEDIAMARK

74,38 €

Servici Balear de Tecnologies de la Informació (Barraite)

190,57 €

SVI VISUALES E INFORMATICA
Leroy Merlin

1.377,00 €
301,65 €

APALLISER/MANTOLAN

1.324,35 €

VISUALES E INFORMÁTICA S.L.
Ferreteval/Leroy Merlin/Socias y Rosselló

75,00 €
2.128,38 €

Limpiezas Munar Fullana

580,00 €

Contractar el subministramnet d'un segell d'estampació per a la identificació de factures o documents derivats del
programa Interreg SUDOE on es demana la seva identificació a aquests docuements

Anuncios Clasificados de Baleares

39,00 €

Verd Neix, S.L. /APALLISER/ES BOSC S.L./Menorca Assistència

1.642,57 €

ES BOSCC, SL
Mobles Bosco Barber

1.759,97 €
2.900,85 €

SERV

14/03/2017

Contractar el subministrament i serveis diferents per al manteniment de les instal·lacions del Centre BIT Menorca.

SUBM
SUBM

15/03/2017
15/03/2017

FBIT05217

SERV

27/03/2017

FBIT05317

SUBM

27/03/2017

FBIT05417

SUBM

27/03/2017

FBIT05517

SUBM

27/03/2017

Contractar el subministrament de plantes per a la incorporació d'elements vius a la decoració del Centre BIT
Contractar el subminstrament de cortines per a les finestres de la banda sur de l'edifici al Centre BIT Menorca
Contractar un servei de suport de manteniment i suport del Firewall de Fundació BIT necessari per a la seguretat
perimetral.
Contractar el subminstrament del material necessari per canviar les peces avariades als fancoils de climatització dels
edificis Disset i Son Espanyol.
Contractar el subministrament i instal·lació d'una maneta per reparar la porta de de la cuina de Fundació BIT.
Contractar el subministrament d'un panell separador amb repografia incorporada (temàtica Serra de Tramuntana o
similar) i per un tamany aprox. de 3m x 1,2m.
Contractar el subministrament de luminària LED per corregir la deficència lumínica i acomplir amb la normativa
d'algunes zones de les oficines dels diferents locals de Fundació BIT.

27/03/2017

14.546,32 €

32,00 €

FBIT04917
FBIT05017

SUBM

ICLIMA

55,89 €

Editorial Menorca

FBIT04817

FBIT05617

INSTALACIONES MARTIN MIRÓ S.L.

Servici Balear de Tecnologies de la Informació (Barraite)

474,04 €

Antonio Cabot Fornés

807,33 €

FACILITY MANAGEMENT, S.L.

156,59 €

Marcos Molina Gilfillan

1.225,57 €

Dielectro Balear/Instal·lacions Elèctriques Tomeu
Colom/Abm-REXEL

2.637,20 €

FBIT05717

SUBM

27/03/2017

FBIT05917

SERV

28/03/2017

FBIT06017

SUBM

29/03/2017

FBIT06117

SUBM

29/03/2017

Contractar el subministrament de 2 gravadores de veu.
Contractar un servei per a la instal·lació d'un punt de càrrega per a turismes al Centre BIT Menorca segons política
ambiental i foment de les energies renovables del GOIB.
Contractar el subministrament d'una impressora multifunció necessària per registrar els documents d'entrada i sortida
de Fundació BIT.
Contractar el subministrament d'un vehicle per a l'àrea de CAU necessari per donar servei.

FBIT06217

SERV

29/03/2017

Contractar un servei de pintura per recrèixer les parts inferiors de les parets a la nau 3.

FBIT06317

SUBM

29/03/2017

FBIT06417

SUBM

31/03/2017

FBIT06517

SUBM

04/04/2017

FBIT06617

SERV

05/04/2017

FBIT06717

SERV

07/04/2017

FBIT06917

SERV

10/04/2017

FBIT07017

SUBM

20/04/2017

FBIT07117

SUBM

24/04/2017

FBIT07217

SUBM

24/04/2017

FBIT07317

OBRA

25/04/2017

FBIT07417

SERV

03/05/2017

FBIT07517

SUBM

03/05/2017

Contractar el subministrament de diferents components informàtiques per tal d'a actualitzar l'ordinador utilitzat pel cap
de projectes de la línia de telemedicina de l'Àrea de Salut així reposició de pistes de ball utilitzades a P4H i registre a
Google Play Store.
Contractar el subministrament de 10 uds. auricular Biaural N Plantronics SupraPlus Wideband Ref.: PLHW261N
necessari per substituir els romputs i poder donar servei de telefonia de la Fundació.
Contractar el subministrament de 112 uts. de pendrive USB de 16 GB amb el logo corporatiu necessari per guardar,
transportar i compartir dades de les tasques diàries dels treballadors de Fundació BIT.
inCLós dins la mateixa sol·licitud
Contractar un servei per a l'elaboració del Pla d'autoprotecció del Centre BIT Menorca
Contractar un servei de reparació del vehicle Fiat Fiorino matrícula 86644GRK propietat de Fundació BIT necessari
per poder continuar amb el servei de CAU
Contractar un servei audiovisuals de producció, gravació i postproducció per la difusió de diferents actes i actuacions
de les àrees d'innovació i encàrrecs de la DGRI
Contractar el subministrament i instal·lació d'una mampara divisòria amb porta doble de vidre a la zona de coworking a
la segona planta del CentreBit Menorca
Contractar el subministrament de llums de projector per canviar les actuals de les sales de premsa, formació i
reunions. (projector per a la sala de premsa, formació i reunions)
Contractar el subministrament de quatre paravents separadors
Contractar un servei d'obra per a la realització de dos petits espais/despatxos per fer servir com a cabines de tradicció
annexes a l'Audiotori i la creació de 3 tallers a la planta soterrani al CentreBit de Menorca.
Contractació del servei d'assessoria jurídica per dur a terme actuacions professionals corresponents a la sol·licitud de
concurs voluntari de la Fundació Centre d’Innovació de Tecnologies Aplicades al Turisme (ITAT).
Contractar el subministrament de material (gàbies, transportins,...) per a controlar les colònies de moixos al Parc BIT.
Contractar un servei d'assegurança d'accidents pels cursos de formació de renta i call-center, que tindran lloc a les
nostres instal·lacions, els dies del 3 al 5 de maig i del 16 al 19 de maig respectivament
Contractar el subministrament de carburant d’automoció per al parc mòbil de la Fundació BIT.
Contractar la subscripció als serveis de JIRA, Confluence, Tempo i BitBucket per a poder accedir a les dades dels
projectes desenvolupats per l'àrea de desenvolupament.

FBIT07617

SERV

03/05/2017

FBIT08017

SUBM

09/05/2017

FBIT08117

SERV

09/05/2017

FBIT08217

SUBM

10/05/2017

Contractar el subministrament de 300 unitats de latiguillos de fibra SC/APC- SC/APC Simplex 9/125 de 3 metres.

FBIT08317

SUBM

15/05/2017

Contractar el subministrament de dues gandules i dus taules per la primera i segona planta del CentreBIt

FBIT08417

SERV

15/05/2017

Contractar un servei de revisió i reparació de les cassetes de climatització marca TRANE de l'Edidfici Europa

FBIT08717

SERV

05/05/2017

Contractar un servei de viatge i serveis complementaris per cobrir les necessitats dels diferents departament de
Fundació BIT.

FBIT08817

SERV

16/05/2017

Contractació del servei d'assessoria fiscal i comptable per dur a terme actuacions professionals corresponents a
l'elaboració dels Comptes Anuals 2015-2016 i l'elaboració i presentació dels models fiscals obligatoris (trimestrals i
anuals) del 2015-2017 de la Fundació Centre d’Innovació de Tecnologies Aplicades al Turisme (ITAT).

FBIT08917

SERV

18/05/2017

Contractar un servei de revisió per a la màquina principal de climatització de l'auditori.

FBIT09017

SERV

22/05/2017

Contractar un servei d'impressió de material gràfic

FBIT09117

CBM

23/05/2017

FBIT09317

SUBM

24/05/2017

MEDIA MARK
Serveis Menorca S.L.
VISUALES E INFORMÁTICA S.L.

81,81 €
7.712,22 €
379,00 €

AUTOS MONTALT, S.A

9.999,50 €

PINTURAS & DECORACIÓN REYES

1.195,00 €

VISUALES E INFORMÁTICA S.L.
Team Equipalia
MEDIA MARK
Anuncios Clasificados de Baleares
SERVICIO BALEAR DE PREVENCION
GABRIEL PALMER VIDAL

464,80 €
1.064,00 €
29,34 €
695,00 €
1.380,00 €
865,73 €

MAGNETIKA VISUALS

8.473,00 €

MENORCA VENTANA S.C.

3.957,70 €

VIABIT

507,00 €

ABISAL MOBILIARIO S.L.

1.240,00 €

Menorca Assistència

48.500,00 €

Bufete Buades

3.300,00 €

Zoobio/Planeta Huerto/Agrocentre Santa
Mari/VidaXL/Luchana Logística/Serva Illes Balears S.L.

676,19 €

PREBAL

70,02 €

SOLRED

2.990,00 €

ATLASSIA

326,35 €

BARRAit

374,50 €

Mobles Bosco Barber
Trane Aire Acondicionado/Screwfix
Bonsol Hotels/Viajes Halcón

Armoe d'Irlas SAU

943,80 €
1.467,50 €
829,06 €

3.720,00 €

Instalaciones López y Ferrer

490,00 €

Gráficas Salas

293,00 €

Contractar el subministramen de 5 acces point per a la distribució de senyal wifi al soterrani del Centre Bit Menorca.

Infotelecom

518,25 €

Contractar el subministrament i instal·lació d'una protecció amb xapa metàlica dels conductes de clima exterior a les
cases de Son Espanyol.

Conductos y Aislamientos Mar Balear

1.866,45 €

FBIT09417

SUBM

24/05/2017

FBIT09517

SERV

25/05/2017

FBIT09617
FBIT09717

SERV
SUBM

26/05/2017
29/05/2017

FBIT09817

CBM

15/05/2017

FBIT09917

SERV

02/06/2017

FBIT10117

SERV

12/06/2017

FBIT10217

SERV

12/06/2017

FBIT10317

SERV

12/06/2017

FBIT10517

SERV

13/06/2017

FBIT10617

SUBM

13/06/2017

FBIT10717

SERV

13/06/2017

FBIT11017

SUBM

23/06/2017

FBIT11217

SUBM

03/07/2017

FBIT11617

SUBM

07/07/2017

FBIT11717

SERV

20/07/2017

FBIT12017

SUBM

25/06/2017

Contractar el subministrament de transceptors per a la migració a 10Gbps del pPAI-E de NEBA

FBIT12117

SUBM

26/07/2016

Contractar el subministrament d'una base de dades d'informació empresarial i financera a partir de dades oficials,
degut a que es necessiten les xifres exactes que no es poden extreure de l'anàlisi dut a terme per l'OBSI.

FBIT12217

SERV

26/07/2017

FBIT12517

SERV

10/07/2017

FBIT12617

SUBM

30/08/2017

FBIT12717

SERV

30/08/2017

FBIT12817

SERV

05/09/2017

FBIT13017

SUBM

13/09/2017

FBIT13117

SERV

13/09/2017

FBIT13217

SUBM

13/09/2017

FBIT13317

OBRA

14/09/2017

FBIT13517

SUBM

19/09/2017

Contractar el subministrament de diferent material de magatzem i arxiu.
Contractar el servei de suport extern de coachig per els participants a l'iniciativa #EMPRENBIT TECH CAMP 2017 per
a la realització de dinàmiques de grup i configuració dels grups de treball.
Contractar un servei de reparació urgent per un conducte de fibra romput a l'edifici de Son Espanyol.
Contractar el subministrament de dos polos de màniga curta per a la uniformitat del personal de vigilància.
Contractar el subministrament i col·locació de la nova cartelleria actualitzada al nou logotip del Govern Balear i de les
noves empreses incorporades al Centre BIt Menorca així com la retolació de l'espai de conferències i networking
"Plaça del CentreBit".
Contractar un serveri de reparació i subministrament per a la reparació de la màquina principal de clima de l'auditori
segons revisió realitzada.
Contractar en servei d'estudi i disseny per a l'aparcament provisional a la parcel·la plaques solars que inclougui
topografia i disseny dins el mapa topografic de l'aparcament
Contractar un servei de retirada d'enderrocs i ajuda per a desmuntar l'edifici de RSU
Contractar un servei de publicacions legals per a l'actualització doctrina, jurisprudència i lleis vigents.
Contractar un servei de càtering diari al llarg dels 16 dies de duració de la iniciativa #EMPRENBIT TECH CAMP '17,
amb data d'inici 10/07/2017 i fi 31/07/2017.
Contractar el subministrament d'un split AACC per a l'oficina de seguretat donat que s'ha romput l'actual.
Contractar un servei de suport en la participació d'emprenedors i empreses beneficiàries del Programa #EMPRENBIT
a l'esdeveniment SOUTH Summit 2017 els dies 7 i 8 d'Octubre a Madrid.
Contractar el subministrament de camisetes amb disseny i impressió per els ponents i col·laboradors del campus
d'emprenedoria tecnològica EMPRENBITECH CAMP 17 que es realitzarà entre el 10 i el 31 de juliol de 2017 a l'edifici
DISSET del Parc Bit.
Contractar el subministrament de divers material relatiu a la instal·lació de climatització del CentreBit Menorca per
poder acometre diverses reparacions
Contratar el suministro de 500 almohadillas para auriculares del modelo PLR071 para sustituir los actuales de Call por
rotura y desgaste.
Contractar un servei d'assegurança de vehícles per assegurar la grùa articulada propietat de la Fundació BIT,
matricula vehicle: HA0016PE. Periòde; 1 de gener 2017 al 31 de desembre 2017.

Contractar un servei de peritatge per a l'estudi previ i memòria d'actuacions per a rehabilitacions exteriors de l'edifici
Europa.
Contractar un servei per a l'eboració d'un logotip per al CentreBit Menorca i d'una adaptció del logo del ParcBIT en els
15 anys
Contractar el subministrament de cartutxos i tóners de tinta
Contractar un servei d'assegurances per un curs de formació d'operadors els dies 12 al 15 de setembre a les
instalacions de Parc BIT
Contractar una empresa certificadora de les Normes UNE EN ISO 9001:2015 i UNE EN ISO 14001:2015 per a la
continuació del Sistema implantat a Fundació BIT.
Contractar el subministraments de compradors de consum elèctric per a l'edifici de Telecomunicacions propietat de
Fundació BIT
Contractar un servei de difusió i divulgació científica de fenòmens espacials emmarcat en l'objectiu de la DG
d'Innovació i recerca de fer el parc el centre de l'activitat innovadora i científica de les Illes Balears.
Contractar el subministrament de 20 bateries per al SAI propietat de Fundacio BIT i situat a l'edifici de
Telecomunicacions
Contractar un servei d'obra per a la separació del magatzem del Naorte per tal de separar el local gros del magatzem i
que en quedi un de petit d'uns 30m2 aprox.
Contractar la subcripció a un servei on-lines que ens permeti desenvolupar prototips de apps mòbils d'una manera
àgil i exportar el prototip a un mòbil físic per mostrar al client com quedarà la app abans de desenvolupar-la

Brico Depot

793,02 €

ANGELA COVAS RIERA

370,00 €

Juan Antonio Hernández Hernández
IllES UNIFORMS S.L.

400,00 €
22,50 €

Rótulos Ornaque

875,00 €

Instalaciones López y Ferrer

2.305,08 €

TECNICAS APLICADAS AL MEDIO RURAL .L.

1.499,50 €

ADALMO

-150,00 €

Lefebvre El Derecho
Comercial GB (X Ke No)
Antonio Cabot Fornés
Asociación Nacional de CEEI Españoles (ANCES)
Ravanetto
ONDOAN SERVICIOS S.A.

688,31 €
1.022,73 €
756,00 €
2.250,00 €
211,73 €
1.406,22 €

Team Equipalia, S.L.U.

525,00 €

Zurich Insurance

100,00 €

Servici Balear de Tecnologies de la Informació (Barraite)
Axesor Conocer para decidir S.A.
Marc Pol Bonnin
Antònia Calafat (On Accent)
LYRECO ESPAÑA, S.A
PREVISION BALEAR, M.P.S

1.882,26 €
650,00 €
1.942,50 €
520,00 €
2.500,00 €
35,00 €

AENOR ESPAÑA, S.L.U.

6.750,00 €

GRUPO ELECTRO STOCK S.L.U.

1.128,06 €

Associació “Club Astrnòmic Manacor Newton”

600,00 €

BEXTRON POWER S.L.

563,84 €

Biel Nadal

660,52 €

Mockingbot.com

87,57 €

Contractar el submistrament d'un bufador de neteja necesari per recollir les fulles i brutor dels edificis de la Fundació
BIT.
Contratar un servicio de instalación de la centralización, tendido LGA y derivación en el edificio de
Telecomunicaciones propiedad de Fundació BIT necesario para que los usuarios externos al edificio de TEleco
puedan hacerse cargo de su propio suministro eléctrico.

FBIT13717

SUBM

19/09/2017

FBIT14017

SERV

26/09/2017

FBIT14117

SUBM

02/03/2017

FBIT14317

SUBM

03/10/2017

FBIT14417

SERV

04/10/2017

FBIT14517

SERV

04/10/2017

Per normativa es necessita realitzar una inspecció als ascensors, per tal d'obtenir el certificat corresponent. Aquesta
inspecció és obligatoria cada 5 anys. La nova normativa recoex que és el propietari que s'ocupa de que estigui feta.

FBIT14617

SUBM

10/10/2017

Contractar el subministrament de merxandatge en el marc del projecte de l'aniversari dels 15 anys del ParcBit.

FBIT14717

SERV

10/10/2017

FBIT14817

SUBM

11/10/2017

FBIT14917

SERV

16/10/2017

1.870,00 €

Contractar el subministrament de 20 uds. Auricular Biaural N Plantronics SupraPlus Wideband Ref.: PLHW261N

Team Equipalia, S.L.U.

2.128,00 €

Contractar el subministrament de 4 unitats de disc dur 2,5 SFF SAS 300GB 10K 6Gbps per servidors IBM
Contractar un acte musical per amenitzar l'acte institucional de dia 9 de novembre al ParcBit dintre dels actes de
celebració dels 15 anys.

Visuales e Informática, S.L.

596,00 €

SONA -Jaume Trias Gost-

700,00 €

OCA Mallorca SC

449,76 €

Contractar un servei de tratament de prevenció i control de legionel.la en compliment al RD 865/2003.
Contractar el subministrament de quatre obsequis per les quatre categories de reconeixement a empreses que es
lliuraran en l'acte institucional del 15 aniversari de Parc Bit.
Contractar un servei de lloguer de sales i projecció de pel·licules per a la dianamització del Centre Bit Menorca.

FBIT15017

SUBM

17/10/2017

FBIT15117

SERV

23/10/2017

FBIT15217
FBIT15317
FBIT15417

SERV
SERV
SERV

24/10/2017
24/10/2017
25/10/2017

FBIT15517

SUBM

25/10/2017

FBIT15717

SERV

03/11/2017

Contractar un servei d'interpretació simultània Francès/Castellà i Castellà/Francès per a la sessió de LINKS UP.

SERV

03/11/2017

FBIT15917

SUBM

03/11/2017

FBIT16017

SERV

03/11/2017

FBIT16117

SERV

07/11/2017

FBIT16417

SERV

16/11/2017

FBIT16517

SERV

23/11/2017

FBIT16617
FBIT16917
FBIT17117

SERV
SUBM
SUBM

FBIT17217

SUBM

480,20 €

CABOT ASOCIADOS S.L.

Contractar un servei de subministrament i instalació de tarjetas de l' ACD de Call Center necessàries per donar el
Servei de Telefonia del Call Center de Fundació
Contractar una empresa amb un servei d'hostes/hosteses pels esdeveniment i actes de cebració delx actes de
celebració del 15è aniversari del Parc Bit
Contractar el subministrament d'un roll-up plegable de 2x0,85 m.
Contractar un servei d'instal·lación per a l'equipament de traducció simultànea del Centre BIT Menorca
Contractar la subscripció a Diari de Mallorca i a Ara Balears
Contractar el subministrament d'una pantalla portàtil per les projeccions audiovisuals en el marc de les xerrades i
ponències d'emprenedors i empreses en el marc del Programa #Emprenbit.
Contractar un servei per al tractament de la façana de fusta de l'edifici CentreBIT Menorca

FBIT15817

MNNÉ MAQUINARIA AGRICOLA S.L.

Contractar el subministrament i instal·lació de filtres solars en les vidrieres de l'escala principal del CentreBit.
Contractar un servei i subministrament para la traducción documental Anglès/Castellà i Castellà/Anglès dels continguts
que s'hagin de generar i publicar a la web durant l'organització i preparació del Seminari INTO
Contractar la inscripció a a Google Play i Apple Developer Program per a la publicació d'apps per a dispositius
mòbils.
Contractar un servei de taxació de les parcel·les propietat de Fundació BIT que estan en venda.

GASTALVER UNIFORMIDAD Y MAKETIN S.L. /Cienciamatik S.L.

4.234,21 €

ENDEMA

1.995,02 €

Vidrierias Gordiola

620,00 €

SALPON, S.L./ Cinemes Canal Salt, S.L.

1.055,00 €

Data Voice, S.A.

1.050,00 €

Azafatas y Traducciones A Punto S.L.

1.589,75 €

Rótulos Mallorca
Acústic Menorca
Diari de Mallorca/ARA Balears

50,00 €
911,13 €
107,43 €

MediA MARK

73,55 €

Verd Neix S.L.

3.897,00 €

Mallorca Phone Assistance S.L.

3.340,00 €

Pro-Sol Online, S.L.

4.318,00 €

Mallorca Phone Assistance S.L.
GOOGLE PLAY

415,23 €
24,00 €

TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA S.A. (THIRSA)

3.900,00 €

Contractar el subministrament, instal.lació i certificació per mesures reflectomètriques d’un cable de fibra òptica
monomode (SM), de 32 fibres, entre l’edifici de telecomunicacions del ParcBIT i el centre de càlcul de la UIB, a través
dels conductes existents, acabat a les respectives safates dels dos extrems amb connectors SC.

BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L.

13.292,28 €

24/11/2017
29/11/2017
04/12/2017

Contractar un servei de transport per a buidar la cuba de restes vegetals
Contractar un servei de jardineria durant 2 mesos per reforçar aquest servei al Parc BIT.
Contractar el subministrament de diferent material tecnològic per al projecte P4H

JOAN VIDAL BOU E HIJOS S.L.
ISLA CENTINELA, S.L.
ALIEXPRESS/VISUALES INFORMÁTICA

120,00 €
10.080,00 €
521,02 €

04/12/2017

Contractar el subministrament d'arnesos de seguritat, guants i mascarilles pel personal de manteniment i jardineria.

LA HERRAMIENTA BALEAR S.A.

1.164,67 €

FBIT17317

SUBM

04/12/2017

FBIT17417

SUBM

05/12/2017

FBIT17517

SERV

05/12/2017

Contractar el subministrament d'un fons de biblioteca en matèria d'emprendre per a consulta de tots el tècnics i usuaris
del programa #EMPRENBIT
Contractar la subscripció a una base de dades de legislació ambiental on line individualitzada
Contractar la renovació i cessió de la marca 2159921 BITEL classe 37 i renovació del diseny industrial núm.
D5077153

Palma Distribucions S.L. (llibreria Quars)/ AMAZON EU/
PAPERBACK SHOP UK
Sinergies i Gestió Empresarial de Balears S.L.
CONSULPI

1.262,19 €
450,00 €
1.050,00 €

FBIT17617

SERV

05/12/2017

FBIT17717
FBIT17819

SERV
SERV

11/12/2017
11/12/2017

FBIT17917

SUBM

11/12/2017

FBIT18017

SERV

18/12/2017

FBIT18117

SERV

18/12/2017

Contractar un servei d'engineria per a la redacció d’un projecte tècnic multidisciplinari que contempli el càlcul
d’estructures, l’adequació prèvia de l’edifici, el disseny de la instal·lació elèctrica i de climatització, extinció d’incendis,
control d’accessos, monitorització, cablatge estructurat, elevació de càrregues, sistema d’alimentació ininterrompuda,
grups electrògens i tots els elements necessaris per a la construcció del CPD, així com les consideracions normatives
i legals aplicables
Contractar un servei de lloguer per a una màquina excavadora per hores
Contractar un servei d'assegurança de la plataforma articulada propietat de Fundació BIT
Contractar el subministrament de productes d'alimentació per a l'organització d'un esdeveniment en motiu de les festes
de Nadal i com a tancament dels actes del 15è aniversari del ParcBit
Contractar un servei de hosting per a la web regional ENN eenbalears.eu
Contractar un servei de reforç integral d' edificis propietat de Fundació BIT: fontaneria, electricitat, trasllat de mobiliari,
desemboçar canonades, etc.

PQC POWER QUALITY CONTROL S.L

11.660,00 €

Pendent d'adjudicar
Zurich Insurance

100,00 €

Esment Alimentació/ El Paladar

493,02 €

Iberstation Internet

72,00 €

INSTALADORA IMABER S.L.

2.900,00 €

305.425,60 €

Compra anual

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓN

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓN

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓN
PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓN

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓN

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓN

COMPRA ANUAL

