L'O.A.M. “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València” compta des de fa ja
uns anys amb la prestació, per part de professionals especialitzats, dels servicis
fotogràfics necessaris per a dur a terme els reportatges de les diverses activitats que es
realitzen en el Palau de la Música, servicis que es consideren necessaris i
imprescindibles per al seu bon funcionament, i que han de ser objecte de contractació ja
que este no disposa dels mitjans personals, tècnics ni materials necessaris per a efectuar
el dit comés.
Per tot allò exposat anteriorment, s'informa que resulta procedent la contractació d'un
professional o professionals (persona física o jurídica amb plena capacitat d'obrar) que
s'encarreguen de prestar els servicis referits en el Palau de la Música durant l'any 2017,
per mitjà de contracte menor.
Per a això, i als efectes del que preveu l'article 178 del Text Refós de la Llei de
Contractes de Sector Públic, aprovat per Reial Decret Llei 3/2011, de 14 de novembre,
aplicable analògicament al tipus de contractació objecte de les presents actuacions, se li
sol·licita que presente, si és del seu interés, en el termini que s'obri amb la present
comunicació i fins a les 14 hores del dia 20 de desembre de 2016, pressupost escanejat a
l'adreça de correu electrònic contratación@palauvalencia.com, amb la valoració i
condicions del servici degudament firmat de la seua empresa, o entregant el dit
pressupost en la seu Administrativa del Palau, havent de contindre el següent detall de
servicis per al seu desenrotllament en l'exercici 2017:
-Un màxim de 70 reportatges de concerts (que inclouen abonament, extraordinaris,
cambra, Orquestra de València, Banda Municipal de València, Menut Palau!, Festival
Jazz, Altres músiques).
-Un màxim de 10 reportatges d'altres actes a especificar (rodes de premsa, exposicions,
xarrades, etc.).
-Un màxim de 50 còpies en paper de fotografies en format 13x18 o 18x24.
-Un llibre de fotos per temporada, model blurb o semblant, d'un format apaïsat
d'aproximadament 33 x28 cm, amb tapa dura i un número de pàgines a determinar entre
30 i 60.
CONDICIONS
Cada reportatge constarà de:
-Una sessió fotogràfica durant el concert (o assaig si així ho determinen els
responsables) i salutacions amb autoritats després del concert.

Cada reportatge s'acompanyarà de:
-un enviament immediat de 5 fotografies digitals al Gabinet de premsa perquè puguen
ser reenviades als mitjans. Cal tindre en compte que qualsevol activitat del Palau és
susceptible de ser enviada a premsa pel que el material ha d'estar sempre disponible i
elaborat per a tal fi.
-Un full de contactes de tot el reportatge enviada al Centre Documental i, un posterior
enviament al mateix de 10 a 15 fotos digitals (triades per la responsable del Centre
Documental) en alta resolució (format tiff) i baixa (jpg) per als seus fons.

Significar que el pressupost sol·licitat haurà de contindre el preu, en que es desglossarà
com partida independent l'IVA repercutit, recordant que, en cap cas, l'import
d'adjudicació podrà superar (IVA inclòs) el que preveu l'article 138.3 del Text Refós de
la Llei de Contractes de Sector Públic, aprovat per Reial Decret Llei 3/2011, de 14 de
novembre, per a qualsevol dubte o informació complementària respecte a les condicions
dels servicis a prestar podran dirigir-se a l'Oficina Administrativa de l'O.A.M., sítia en
el Passeig de l'Albereda núm. 30, de València (C.P. 46023), en horari de 10 a 14 hores
(Telèfon. 96 3 37 50 20 –Extensió: 8043-8044-8046 i Fax: 96 3 37 09 88) o a través de
la direcció del correu electrònic contratacion@palauvalencia.com.

