Amb l'objecte de cobrir el consum diari d'aigua potable, tant per al personal del Palau de la
Música, Congrés i Orquestra de València, com per als treballadors de les empreses, membres
d'orquestres i solistes que presten els seus servicis en l'O.A.M., és necessari contractar el dit
subministrament per mitjà de garrafes, gots precisos per a poder prendre-la, així com el
depòsit de les fonts que necessiten per a la prestació del mateix.
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 el servici i subministrament referit en el Palau de la Música durant
l'any 2017.

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 subministrament
degudament firmat de la seua empresa, o entregant el dit pressupost en la seu Administrativa
del Palau, havent de contindre el següent detall per al seu desenrotllament en l'exercici 2017:

Depòsit d'11 fonts en distints punts de l'edifici;
Subministrament de 1000 botelles de 20 litres;
Subministrament de 1.200 “Packs” de gots (100 unitats).

El subministrament es realitzarà segons les necessitats del Palau, per tant l'adjudicatari
procedirà a l'entrega dels articles sol·licitats en les quanties i terminis que gradualment se'ls
vagen indicant, tenint els valors anteriorment detallats caràcter de màxims i, per tant, no
estant l'Organisme obligat arribar als límits anteriorment referits.

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 del subministrament 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: 8044-8046
i Fax: 96 3 37 09 88) o a través de la direcció del correu electrònic
contratacion@palauvalencia.com.

