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Adxudicación do servizo de xestión e explotación da  cafetaría do IES 
Auga da Laxe para o curso 2017

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes para a 
explotación da cafetaría do IES Auga da Laxe
xuño de 2017, admitíronse a concurso as dúas solicitudes presentadas.
Logo de estudadas, segundo os criterios establecidos pola I
30 de maio pola que se establecen as condicións para a contratación do 
servizo de xestión e explotación da 
universitarios dependentes da Consellería
Universitaria. Curso escola
 

Persoa responsable DNI/CIF
Javier Carneiro Pereira 36168194G
César Zurita Garrido B27818335

 
Adxudicatario do servizo de xestión e explotación da cafetaría, durante o curso 
2017-2018: Javier Carneiro Pereira
O adxudicatario deberá presentar a seguinte documentación 
orixinal ou copia compulsada:
 
1. Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ao 

abeiro dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ao día no 
cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social.

2. Certificación positiva expedida pola Consellería de Facenda da Xunta de 
Galicia, de non ter contraída débeda ningunha coa facenda da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

3. Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal de Administración 
Tributaria ao amparo dos arti
atopa ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias.

4. Alta no IAE no epígrafe correspondente ao obxecto deste contrato, referida 
ao exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración 
responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado imposto.

5. Xustificación de ter constituída unha póliza de seguro de responsabilidade 
civil para a cobertura de posibles danos a terceiros por un capital non 
inferior a 20.000,00€.

 
En Gondomar a 30 de xuño de 
O director 

Asdo.: Manuel Lado García
 

Campo da Feira s/n. 36380. Gondomar 
Tfno.: 886 110 209 Fax.: 886 110 217 
ies.augadalaxe.gondomar@edu.xunta.es 

 
Adxudicación do servizo de xestión e explotación da  cafetaría do IES 

Auga da Laxe para o curso 2017 -18 
 

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes para a 
explotación da cafetaría do IES Auga da Laxe, que abrangueu do 23 ao 29 de 
xuño de 2017, admitíronse a concurso as dúas solicitudes presentadas.
Logo de estudadas, segundo os criterios establecidos pola Instru
30 de maio pola que se establecen as condicións para a contratación do 
servizo de xestión e explotación da cafetaría en centros docentes non 

dependentes da Consellería de Educación e Ordenación 
. Curso escolar 2017-2018, o resultado é o que segue:

DNI/CIF Empresa/sociedade Puntuación total
36168194G Particular 78 
B27818335 REPREPAN S.L. 67 

Adxudicatario do servizo de xestión e explotación da cafetaría, durante o curso 
Javier Carneiro Pereira. 

O adxudicatario deberá presentar a seguinte documentación xustificativa en 
orixinal ou copia compulsada: 

Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ao 
abeiro dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ao día no 
cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social. 

ción positiva expedida pola Consellería de Facenda da Xunta de 
Galicia, de non ter contraída débeda ningunha coa facenda da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal de Administración 
Tributaria ao amparo dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se 
atopa ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias. 
Alta no IAE no epígrafe correspondente ao obxecto deste contrato, referida 
ao exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración 
responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado imposto.
Xustificación de ter constituída unha póliza de seguro de responsabilidade 
civil para a cobertura de posibles danos a terceiros por un capital non 

€. 

En Gondomar a 30 de xuño de 2017 

 
 
 
 
 

Asdo.: Manuel Lado García 
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Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes para a xestión e 
, que abrangueu do 23 ao 29 de 

xuño de 2017, admitíronse a concurso as dúas solicitudes presentadas. 
nstrución 7/2017 de 

30 de maio pola que se establecen as condicións para a contratación do 
cafetaría en centros docentes non 

de Educación e Ordenación 
2018, o resultado é o que segue: 
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Adxudicatario do servizo de xestión e explotación da cafetaría, durante o curso 

xustificativa en 

Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, ao 
abeiro dos artigos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ao día no 

ción positiva expedida pola Consellería de Facenda da Xunta de 
Galicia, de non ter contraída débeda ningunha coa facenda da Comunidade 

Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal de Administración 
gos 14 e 15 do RXLCAP, que acredite que se 

Alta no IAE no epígrafe correspondente ao obxecto deste contrato, referida 
ao exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración 
responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado imposto. 
Xustificación de ter constituída unha póliza de seguro de responsabilidade 
civil para a cobertura de posibles danos a terceiros por un capital non 


