El Servici municipal de Palau de la Música i Congressos de l’Excm. Ajuntament de
València està interessat en realitzar les contractacions menors que a continuació se citen:

Expedients de contractació

Objete del contracte

Tipo de contracte

Procediment

Termini d’ejecució

SERVICIS

MENOR

18, 19, 20, 21 i 22 de

Descripció
característiques

Dies: 14, 15, 16, 17,

Contracte del servici d’hostesses amb motiu
de la celebració CIBM

Annex I

juliol
L'endemà a la seua

Contracte del servei d'ornamentació amb
SERVICIS

motiu de la celebració CIBM

MENOR

aprovació i fins al dia

Annex II

21 de Juliol

Contracte del servei de fotografia amb motiu
SERVICIS

de la celebració CIBM

MENOR

Contracte de lloguer de cadieres amb motiu
SUBMINISTRAMENT

de la celebració del PRE-CERTAMEN

Dies: 18, 19, 20, 21

Annex III

Dies: 15, 16, 17

Annex IV

Les persones naturals o jurídiques que tinguen plena capacitat d’obrar interessades
en optar a les referides contractacions poden posar-se en contacte amb este servici
municipal, per a efectuar qualsevol consulta o demanar informació complementària respecte
de les condicions del servici a prestar, a través del telèfon 96 352 54 78 (Extensions: 8008 i
8009, en horari de 9 a 14 hores) o dirigint-se al següent correu electrònic:
bandamunicipal@valencia.es.
Data fi de presentació:
Així mateix, s’informa, que si finalment és del seu interés, el termini per a
presentar la seua corresponent oferta finalitzarà a les 14:00 hores del dia 4 de juliol de 2019.

Data límit per a la sol·licitud d’informació complementària:
Un dia abans de finalitzar el termini.

Forma de presentació d’ofertes:
Les propostes es presentaran en el termini determinat en una de les formes
següents:
Remetent

al

correu

electrònic:

bandamunicipal@valencia.es

un

pressupost escanejat degudament firmat amb la valoració i condicions del
servici.

Entregant dit pressupost en les dependències administratives del Servici
siti en el Palau de la Música, Passeig de L’Albereda, núm. 30, planta primera.

Significar que les ofertes que es presenten hauran de contindre el preu, i en les
mateixes es desglossarà com a partida independent l’IVA repercutit, recordant que, en cap
cas, l’import d’adjudicació del contracte objecte de les presents actuacions podrà superar
(IVA exclòs) allò establit en l'art. 118.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la que es trasponen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Segons allò previst, així mateix, en l'art 131.3 LCSP.

