Ref.

Tipus

FBIT00118

SERVEI

Data

Objecte

Adjudicatari

Import
Adjudicat

PVP IVA

Contractar un servei per a la prestació del conjunt de tasques de servei de
08-01-18 patrocini publicitari per a la divulgació de notícies sobre R+D+I a les Illes

Balears
Contractar el subministrament de carburant per al parc mòbil propietat de
15-01-18
Fundació BIT.
Contractar un servei d'obra per desviar els curs de les aigües de pluja cap al
15-01-18
torrent de na Bàrbara.
Contractar l'ampliació de wifi al soterrani del CentreBit pels dies 20 al 24 de
16-01-18
febrer.

ROOSTER COMMUNICATION, S.L

1.260,00 €

1.524,60 €

Repsol Cial de Produ.Petrolíferos/Solred
S.A

2.990,00 €

3.617,90 €

Lowcost City Group S.L.U

9.000,00 €

10.890,00 €

infotelecom networks, sl

125,91 €

152,35 €

Apalliser/Icono Soluciones Informátiques

137,36 €

166,21 €

7.906,77 €

9.567,19 €

300,00 €

363,00 €

VISABREN SERVICIOS GENERALES SA.

3.375,88 €

4.084,81 €

Lorenzo Reynes S.L/ Socias y Rosselló

800,00 €

968,00 €

Visuales e Informática, Servicios y
Suministros, S.L./ABM REXEL S.L.

419,16 €

507,18 €

FBIT00218

SERVEI

FBIT00318

SERVEI

FBIT00418

SERVEI

FBIT00518

SUBM

16-01-18

Contractar el subministrament d'adaptador i allargadors per a l'adaptació dels
endolls trifàsics al model estàndard del soterrani del CentreBit Menorca.

FBIT00618

SERVEI

16-01-18

Contractar un servei de vigilància per les instal·lacions i edificis de la Fundació
Bit fins al 19 de març.

TRANSPORTES BLINDADOS S.A

FBIT00718

SERVEI

19-01-18

Contractar un servei de patrocini per al foment de les competències digitals de
programació a les dones de les Illes Balears

Associació PYTHON España

Contractar el servei d'auxiliars per a cobrir el centre de control el dissabtes,
diumenges, festius de 6 a 22 hores. I també possibles suplències per
baixes/vacances del personal pròpi. Son personal de serveis auxiliars que
19-01-16
han d'atendre la sala de control en els horaris indicats. Es vol el servei del dia
1 de febrer fins al dia 19 de març a on entrarà en vigor el nou contracte derivat
de vigilància.
Subministrar recanvis compatibles per a les màquines de jardineria propietat
19-01-18
de Fundació BIT.

FBIT00818

SERVEI

FBIT00918

SUBM

FBIT01018

SUBM

24-01-18

Contractar el subministrament de les llums dels projectors de les sales de
reunions.

FBIT01118

SUBM

25-01-18

Contractar el subministrament de material de recanvi per a l'enllumenat públic AME Material Eléctrico S.A.U./DIELECTRO
BALEAR
del Parc BIT

500,00 €

605,00 €

FBIT01218

SUBM

25-01-18

Contractar el subministrament de material obra civil a la brigada de
manteniment per reparacions de voreres, escales, etc.

Massanella 1965, SAU/Socías y
Rosselló/Auxiliar de Aguas y alcantrillado
SLU/Sintes Projectes, S.L.

33,02 €

39,95 €

FBIT01318

SUBM

30-01-18

Contractar el subministrament de material metàl·lic i mobiliari urbà necessari
per a les reparacions sortides al Parc BIT.

2.700,00 €

3.267,00 €

PENDENT ADJUDICAR

Contractació del servei de suport extern per a la programació del nous
FBIT01418

SERVEI

12-02-18 formularis web i de la nous processos de gestió de solicituds de registre del

ART BLAU S.L.

programa #EMPRENBIT.
Contractar el subministrament de producte fitosanitari per fer el tractament de
Centro Agrícola Balaguer Busquets SL
polls, processionaria, perforador "palmito", becut vermell, etc. a la jardineria
del Parcbit
Contratar el subministrament material d'oficina per a la Fundació BIT (Mallorca
Anuncios Clasificados de Baleares
i Menorca) necessari per a les tasques diàries no recollit al catàleg homologat
SL/Lyreco España S.A.
de l'Acord Marc realitzat per a la CAIB.
Contractar el subministrament de contenidors de paper i vidre per disposar al
TELIM S.L.
Parc BIT.
Contractar el subministrament d'uniformitat per al personal de vigilància,
Socías y Rosselló, S.L./Illes Uniforms, S.L.
jardineria i manteniment de Fundació BIT.
4 tablets amb teclat i funda, 5 discs durs externs de 3T i 1 Docking station
SVI VISUALES E INFORMATICA S.L.
amb funció de clon
Leroy Merlin España S.L./Socías y
Contractar un servei per reparar del bombeig d'aigua potable a les cases de
Rosselló/Massanella 1965, SAU
Son Espanyol
Contractar un servei de vigilància per les instal·lacions i edificis de la Fundació
TRANSPORTES BLINDADOS S.A
Bit fins al 11 d’abril de 2018.

FBIT01518

SUBM

12-02-18

FBIT01618

SUBM

21-02-18

FBIT01718

SUBM

21-02-18

FBIT01818

SUBM

23-02-18

FBIT01918

SUBM

26-02-18

FBIT02018

SERVEI

05-03-18

FBIT02118

SERVEI

19-03-18

FBIT02218

SUBM

23-03-18

Contractar el subminsitramen d'una porta d'alumini i vidre per instal·lar al local
de Preverisk a Son Espanyol, planta primera propietat de Fundació BIT.

MULTISERVICIOS FEIVAN S.L.

FBIT02318

SERVEI

26-03-18

Contractar la recollida i transport de la fracció rebug, fracció envassos i fracció
paper i cartó del Parcbit

SERVEIS URBANS 2012 S.L.

SERVEI

Contractar un servei de catering per fer una jornada de presentació del
projecte "Factoria d'innovació" al Consell Insular de'Eivissa per tenir una
27-03-18
actividad de Networking entre les PIMES. Assistirà a l'acte oficial la
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

FBIT02418

NOLET PRATS S.L.

350,00 €

423,50 €

2.500,00 €

3.025,00 €

2.990,00 €

3.617,90 €

1.613,00 €

1.951,73 €

1.218,35 €

219,74 €

2.265,00 €

2.740,65 €

426,01 €

515,47 €

3.515,12 €

4.253,30 €

588,17

711,69 €

2.376,20 €

2.613,82 €

320,00 €

352,00 €

