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Are. de Cultura

CONTRACTE .MENOR AMé EXPEDIENT

- DEPARTAMENT: CULTURA. ..' .
- OBJECTE DEL CONTRACTE: Servels de promcició cultural de la clutat d'Alcoi amb

motlu de I'homenatge pel 70e anlversarl a I'artlsta Ovldl Montllor, patrocinant la
Imetge de la clutat d'Alcol a nlvell nacional,

- FASE "AD~' PREVIA: . .
Partida pressuposti]rla: 0904633401 22609
NÚM. operació previa: '31':t'3
lmport: 21..063,00€

• SOL·L1CITUD D'OFERTES;
La Mercantil GOS HOT C.B. ( , amb C.I.F.:

és I'única empresa que ostenta e/s .drets oe representacló de
"especrecle "SERRAT r SAl3rNA CON LA ORQUESTA DEL TITANIC. DOS PAJAROS
CONTRATACAN", element central de la promoció que es contracta, la qual cosa
justifica tal contractacló per procediment negociat ,sense publicitat,
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• CONSIDERANT:
1. Es tracta d'un contracte menor havent-se observat la normativa aplicable, i
en concret les normes generals delprocedlmentnegociat i la base 25.3.1
d'execucló del pressupost 2011.

2. Resulta competent per a I'aprovacló de l'Autorltzacló-Dlsposlcló la Junta de
Govern Local a que correspon la gestió del gasto segons base 20 d'execucló del
pressupost per al 2011. .

3. Es considera I'oferta més favorable per als Interessos munlclpals la
presentada per "empresa GOS HOT C.B. per un Import de 17.850'00 € (!VA
.exclos) als quals s'afegelx en concepte d'IVA 3.212,00 €.

4. Declara I'empresa, sota la seua propia responsabillfat, que la matelxa es
troba al corrent de les obligacions trlbutaries I amb la seguretat Social I que no
hi ha causa cap d'ínhabllitacló per a contractar amb les Adminlstraclons
Públiques.

• PROPOSTA D·ACORD:. .
En virtut d'allo que s'ha actuat s'adjudlca este contracte menor a I'empresa GOS
HOT C. B., C.LF.: domlclli a " .'
Valencía, per l'lmport de 17.i:l50'00 € (IVA exclos)¡ al>; quals es suma el l~ v/o
d'rVA amb un Import de 3.213,00 €, amb Imputacló a la partida pressupostarla I
a la referencia comptable Indlcades I amb les condlclons que, si exlstlxen, a
continuació es fan constar. .
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// " Aleoi} a 29 de juny de 2012

(
/ C;;;::¡;;tl;:'§¿~~~~i.k ~~¡,t"?o.. J

" . ._~~~~A~RAQ~~;'-~;;~:o .' ,f ~~; g
',-,-"., . REGIDORA DE eULTuRAgl¡'~¡; - REPRE:S. "cüAL .,05 HOT e.B.

. {o~)l " -- .
CENíFtE CULTURAL MARro ~VESTRE - Av. Para ValencIa. 1 - 03601 ALCOI

i Ter. 966537142 - Fax 966537179 -~~f(Qttural@alOOLOrg- www.alcoi.orlil/csntrecultora!

¡

.. ~.

.:----- .

erevert
Resaltado

erevert
Resaltado

erevert
Resaltado


