CONTRACTES MENORS AMB ELS PROVEÏDORS, ADJUDICATARIS I CONTRACTISTES DE L'AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA TERCER TRIMESTRE ANY 2017

Denominació contracte

Tipus

Empresa

Data
contractació

Import del
contracte (IVA
inclòs)

Contracte menor d’obres per a la neteja, reparació i
posada en marxa de la instal·lació de la piscina de
Daltmar

Obres

ARTDALI PISCINAS, S.L

20/07/2017

7.066,40 €

Contracte menor d’obres de millora del paviment del
creuament de camins al barri de la rectoría (camí de la
vinya)

Obres

EXCAVACIONS CHE, SL

16/08/2017

37.442,11 €

Subministrament

PROSEÑAL, SL

02/08/2017

3.288,17 €

Subministrament

SERVITECXA CALDES, SL

17/08/2017

6.732,19 €

Subministrament

ALQUI-ENVAS, SL

25/08/2017

3.861,11 €

Contracte menor de subministrament de material de
senyalització dissuassòria de velocitat de vehicles
Contracte menor de subministrament i instal·lació d’un
grup directe de pressió electrònic sense dipòsit als
vestidors del camp de futbol de Sant Miquel d’Olèrdola,
i d’un escalfador modular i un descalcificador al centre
cívic de Moja
Contracte menor de subministarment per a l’adquisició
de quinze contenidors de rebuig rodants (4R) de
capacitat de 1100 litres de tapa plana de color verd

Contracte menor de Serveis de redacció del projecte
de renovació de l’enllumenat públic a Can Trabal
Contracte menor de Serveis per a la redacció de
l’avantprojecte per a la re-urbanització de la Rambla
Pau Casals de Moja
Contracte menor Serveis espectacles per Festa Major
de Daltmar 2017
Contracte menor Serveis per a la redacció de l’estudi
dels criteris i objectius per a la pavimentació dels
carrers del centre històric de Moja
Contracte menor de Serveis per a la redacció del
projecte executiu i la dirección d’obres de la reurbanització de la Plaça de l’Ametller de Moja
Contracte menor de Serveis per la defensa jurídica
de l’Ajuntament d’Olèrdola en la reclamació prèvia
presentada pel Sr RCB en materia de reclamació de
“dret i quantitat” respecte el complement específic

Serveis

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP

03/07/2017

7.260,00 €

Serveis

J.C.B

04/07/2017

1.996,50 €

Serveis

T.C.D

03/08/2017

5.699,10 €

Serveis

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SCP

07/08/2017

6.050,00 €

Serveis

J.C.B

08/08/2017

1.331,00 €

Serveis

BUFET VALLBÉ SLP

28/08/2017

2.178,00 €

TOTAL=

82.904,58 €

