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, del servici de medicina
assistencial, a la qual cosa actualment obliga la normativa vigent d'aplicació a
l'Organisme, al no comptar amb els mitjans personals i materials necessaris per a la
prestació del referit servici, el qual es considera, d'altra banda, necessari i imprescindible
per al seu bon funcionament.
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 23 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:
“Metge assistencial en consulta ubicada en el Palau, quatre vegades per la setmana
durant una hora i quart cada dia, havent de mantindre el servici d'assistència sanitària
equipat degudament (en material fungible, instrumental metge, fàrmacs d'urgència,
material de capellans, etc.) atenent, a més de la promoció i prevenció de la salut, els
Primers auxilis i prestant les consultes de medicina laboral que sol·liciten les empleades
públiques i els empleats públics i les revisions periòdiques, evitant així, sempre que siga
possible, desplaçaments per a estos menesters”.
Significar que el pressupost sol·licitat haurà de contindre el preu, que en cap cas
podrà superar la quantitat de DEU MIL EUROS (10.000,00.-€), IVA exempt, al tractarse de la prestació d'un servici dels arreplegats en l'article 20.1.2 de la LIVA, quantitat,
que d'altra banda, es troba dins del 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.

