L’OAM. “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València” compta des de fa ja
uns anys amb la prestació, per part d'empreses especialitzades autoritzades, dels servicis
de tractament i manteniment de fitxers informàtics, manipulació i deposite en correus
dels enviaments postals, telegrames, e-publitramesa, sms i burofax, 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 27 de desembre de 2016, pressupost escanejat a
l'adreça de correu electrònic contratación@palauvalencia.com, amb la valoració i
condicions dels servicis degudament firmat de la seua empresa, o entregant el dit
pressupost en la seu Administrativa del Palau, havent de contindre els preus unitaris
dels següents servicis per al seu desenrotllament en l'exercici 2017:
DESCRIPCIÓ DELS SERVICIS
1. Setmanalment.
-Manipulació i franqueig d'enviaments.
-Selecció de direccions per clau per a enviaments.
-Gravació de direccions úniques assignant clau.
-Emissió del llistat de les altes per orde alfabètic de primer cognom.
-Emissió del llistat d'altes per orde numèric de soci.
-Emissió per duplicat del llistat per Orde alfabètic del fitxer complet.
-Emissió de llistats per clau.
-Personalització de carta grandària Din-A4, en làser.
-Composició de text, grandària dina4.
-Normalització de registres.
-Procés de de duplicació.
-Realització de baixes i modificacions.
-Emissió d'etiqueta adhesiva.
-Personalització de carnets.
-Estadístiques, aportacions per quantitats.
-Relació de claus actualitzades.

-Localització i marcat de devolucions.
-Arreplegada de documentació i correspondència.
-Enviament de Telegrames Nacionals i Internacionals.
-Enviament de BuroFax i Fax.
-Enviament d'e-publitramesa, adreça electrònica i sms.

2. Mensualment.
-Manipulació i franqueig d'enviaments.
-Personalització làser de carta d'avís renovació.
-Emissió del llistat de devolucions.
-Emissió del llistat de socis amb avís de renovació.
-Personalització làser de cartes renovació.
-Personalització de carnets renovació.
-Manteniment de base de dades atenció al client.

3. Servicis Urgents.
Es consideraran treballs urgents tots aquells que haja que realitzar en menys de 48 hores
o, en horari no comprés entre les 7:00 a.m. i les 18:00 p.m. hores o caps de setmana i
festius.
Els servicis anteriorment descrits són orientatius i seran tinguts en compte als efectes de
l'adjudicació de la contractació, prestant-se segons les necessitats i a demanda del Palau
de la Música, per la qual cosa l'adjudicatari procedirà seguint les indicacions del dit
Organisme.
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.

