
CONCURSO PÚBLICO PARA A ADXUDICACIÓN DA CAFETERÍA DO
IES MAXIMINO ROMERO DE LEMA

Seguindo  a  instrución  4/2013  emitida  pola  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación
Universitaria,  o 20 de xuño de 2013, para a contratación do servizo de xestión e explotación da
cafetería en centros públicos non universitarios dependentes da Consellería,  don Manuel Maseda
Deán, en calidade de director do IES Maximino Romero de Lema, declara aberto, con data 28 de
xuño de 2013, concurso público para a adxudicación da cafetería do IES Maximino Romero de Lema
de acordo coas seguintes

BASES

PRAZOS E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

1. O prazo de presentación de candidaturas será de quince días hábiles contados dende o
día da apertura deste concurso (dende o 28/06/2013 ata o 16/07/2013 ás 13:00 horas)

2. As candidaturas deberán ser presentadas na secretaría do IES Maximino Romero de
Lema,  segundo modelo  facilitado  na  mesma,  onde  se  procederá  a  dar  rexistro  de
entrada a cada unha delas. As ofertas económicas (canon e lista de prezos) deberán ser
entregadas en sobre pechado.

3. O día 17 de xullo de 2013, na cafetería do IES Maximino Romero de Lama, ás 11:00
horas da mañá, procederase, en acto público, á apertura das ofertas económicas (canon
e lista de prezos)

4. Con data anterior ao 31 de xullo de 2013, a dirección do centro educativo realizará un
informe no que valorará as ofertas presentadas en base aos criterios especificados nas
presentes  bases,  de  xeito  que  clasificará  as  proposicións  presentadas  por  orden
decrecente.

5. A dirección do centro requirirá ao licitador que teña presentada a oferta clasificada en
primeiro lugar, antes do 1 de setembro de 2013, para poder adxudicar o contrato, a
seguinte documentación xustificativa orixinal ou copia compulsada:

i. A 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.

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

iii.A certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración
Tributaria, ao amparo dos artigos 13 e 15 do RXLCAP, que acredite que se
atopa ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias.

iv. O orixinal ou a copia compulsada da 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.

v. O adxudicatario deberá presentar, de non telo feito antes, 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 €



6. Entre  o 2 e  o  6 de setembro de 2013 procederase á formalización do contrato de
xestión e explotación da cafetería do IES Maximino Romero de Lema, que será por un
ano non prorrogable, segundo o disposto no artigo 23.3 do texto refundido da Lei de
Contratos do Sector Público (TRLCSP)

7. Antes da data de comezo do curso escolar 2013-2014, segundo recolle a orde do 24 de
maio de 2013 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2013/2014, nos
centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, o
adxudicatario deberá iniciar a execución do contrato.

REQUISITOS DO/A ADXUDICATARIO/A E DOCUMENTACIÓN

• Poderán presentar proposicións as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras,
que  tendo  plena  capacidade  de  obrar,  non  se  atopen  comprendidas  en  calquera  das
prohibicións para contratar coa Administración, sinaladas no artigo 60 do TRLCSP.

• Os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento presentarán a  documentación
administrativa  e  técnica  necesaria a  efectos  de  poder  valorar  a  súa  oferta  segundo  se
detalla:

i. Se a empresa fose persoa xurídica española: copia autentica ou compulsada
do CIF, escritura ou documento de constitución, e no seu caso documentos que
acrediten a súa representación.

ii. Os empresarios individuais comunicarán o DNI ou do documento que, se é o
caso,  o  substitúa  regulamentariamente,  da  persoa  titular  ou  propietaria  da
empresa  segundo  se  establece  no  anexo  I, e  no  seu  caso  documentos  que
acrediten a representación.

iii.Declaración  responsable segundo  modelo  que  se  achega  como  anexo  I,
subscrita pola persoa que asine a proposición na que fará constar:
• Declaración de non estar  incurso na prohibición de contratar  do art.  60

TRLCSP.
• Estar dado de alta e ao corrente no Imposto de actividades económicas, no

epígrafe correspondente ao obxecto do contrato.
• Encontrarse  ao  corrente  do  cumprimento  das  obrigas  tributarias  coa

Facenda Estatal.
• Encontrarse  ao  corrente  do  cumprimento  das  obrigas  tributarias  coa

Facenda Autonómica Galega.
• Encontrarse  ao  corrente  do  cumprimento  das  obrigas  coa  Seguridade

Social.

iv. Proposición oferta económica, ou canon anual. Deberá axustarse ao modelo
oficial que figura como anexo II

v. Solicitude de oferta, anexo V

vi. Memoria  coa  proposta  de  metodoloxía  ou  plan  de  negocio.  Aportarase
memoria detallada dos traballos a realizar que deberá conter:
• Contexto da actuación do servizo de hostalería e a lista de consumicións

mínima que o Centro Educativo establece como anexo III.
• Metodoloxía  de  traballo  no  movemento,  adquisición  e  conservación  de



produtos de alimentación perecedoiros, describíndoa con detalle.
• Capacidade de resposta a situacións de carácter conxuntural de exceso de

persoal que accede a cafetería como consecuencia de eventos, como cursos,
xornadas, seminarios, festivais, ...etc.

vii.Persoa ou equipo de traballo asignado a realización do contrato. Incluirase
relación do persoal que vai participar na execución do contrato, datos da persoa
responsable da execución, currículum vitae profesional das persoas propostas,
facendo fincapé na súa traxectoria profesional en traballos similares

viii.Melloras propostas. Aportarase relación das melloras ofrecidas no servizo
sen custo, que aporten vantaxes ao esixible nas condicións de realización do
servizo,  como  celebracións  de  festas  conmemorativas,  tardes  musicais,
patrocinio e organización de torneos de mesa,...etc.

ix. Lista  de  prezos  de  artigos de  consumo  da  cafetería  (como  mínimo  dos
detallados no  anexo III) que recollan ou melloren os máximos previstos no
citado anexo.


