Departament de Recursos Interns
Direcció de Serveis Generals
Districte de Sant Martí

ADJUDICACIONS DE CONTRACTES PER PROCEDIMENT OBERT, OBERTS
SIMPLIFICATS, DERIVATS D’ACORD MARC I GESTIONS CÍVIQUES
En el decurs del mes de febrer i març de 2021 s’ha adjudicat:

Per procediment OBERT:

Serveis

Serveis per al control d’intrusions de l’antiga fàbrica de l’Escocesa al
C. Pere IV 345 de propietat municipal amb mesures de contractació
pública sostenible
Contracte adjudicat a ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL
per un import de 35.968,46 €.
Única oferta presentada
Termini: Del 3/3/21 al 31/12/2021.

Serveis

Serveis per a la realització de les connexions elèctriques secundàries
en els actes cívics a la via pública del districte de Sant Martí
Contracte adjudicat a PROY.SERV.INTEG. INSTAL. 3000, S.L. per un
import de 17.908,00 €.
Única oferta presentada
Termini: Del 17/3/2021 al 31/12/2021, amb possibilitat de pròrroga d’1 any.

Servei de disseny, difusió i execució del projecte "Premi Jove del
Còmic per a la prevenció i eradicació de la violència masclista", i
organització i realització de tallers de sensibilització.
Serveis

Contracte adjudicat a TRAMA, SCCL per un import de 25.621,75€.
Única oferta presentada
Termini: Del 27/3/2021 al 31/12/2021, amb possibilitat de pròrroga d’1 any.

Subministrament

Subministrament i col·locació de carpes desmuntables i els seus
elements addicionals (il·luminació) al districte de Sant Martí
Contracte adjudicat a SAGALA MOLIST JOSE MARIA per un import de
15.705,80 €.
Altres ofertes presentades: MORALES MORALES, JOSE, VERSATIL
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PRODUCCIONS SL, INTEGRAL ALQUILER SL.
Termini: Del 03/04/21 al 31/12/2021, amb possibilitat de pròrroga d’1 any.

Per procediment DERIVAT d’acord marc:

Subministrament

Subministrament de dispensadors d’aigua (en règim de lloguer) per
diferents equipaments del districte de Sant Martí, basat en l'Acord
Marc num. 1900337 per al subministrament (en règim de lloguer) de
dispensadors d’aigua per a les Gerències i Districtes, així com per a
les diferents empreses i entitats que conformen el Sector Públic
Dependent de l’Ajuntament de Barcelona
Adjudicació a AQUADIRECT BLUE PLANET SL. per un import de 2.358,35
€.
Període: del 1/3/2021 fins el 30/7/2022.

Serveis

Servei de correcció i traducció de textos i assessorament lingüístic al
districte de Sant Martí, contracte basat en l'acord marc 18002124
Serveis de correcció i traducció de textos i l’assessorament lingüístic i
sociolingüístic per a la Direcció de Comunicació (DC) de l’Ajuntament
de Barcelona així com per altres departaments de l’Ajuntament de
Barcelona, entitats públiques empresarials, els seus organismes
autònoms i societats privades municipals
Adjudicació a LINGUASERVE INTERNACIONALIZ. SERV. per un import de
2.000,00 €
Període: del 12/03/21 fins el 31/12/2021.

