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 d'empreses especialitzades del servici de manteniment preventiu de les
seues instal·lacions elèctriques, les quals precisen d'un adequat manteniment i inspeccions
periòdiques per a donar adequat compliment a la normativa vigent, servici que es considera
necessari i imprescindible per al seu bon funcionament, i que ha de ser objecte de contractació ja
que el Palau no disposa dels mitjans personals, tècnics ni materials suficients i 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 22 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:

“Manteniment preventiu segons normativa vigent de les següents instal·lacions existents en el
Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València:
o Instal·lació de baixa tensió
o Instal·lació de mitjana tensió
o Grup electrogen
o Parallamps
Qualsevol documentació o dubte per a la presentació de l'oferta podrà ser consultada amb el
departament de manteniment del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, així
com la realització d'una visita a les instal·lacions de l'edifici”.
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.

