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NOTA INFORMATIVA 

ABERTO O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA A 
CONTRATACION DO SERVIZO DE XESTION E EXPLOTACION DA CAFETERIA DO IES 

DE MELIDE 
 

 Ó abeiro da instrución 7/2017, do 30 de maio de 2017, para a contratación  do servizo de 
xestión e explotación da cafetería en centros públicos non  universitarios dependentes da consellería, 
ábrese o prazo para a presentación de propostas coas seguintes condicións: 
 

• Prazo de presentación:  entre as 10.00 horas do luns 12 de xuño e as 13.00 horas do martes 
28 de xuño de 2017. 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 no apartado 6.2.3 das condicións xerais. 

 
• 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. 
 

• A duración do contrato será dun curso escolar, de 1 de setembro de 2017 a 31 de agosto de 
2018.  
 

• O contrato non será prorrogable segundo se establece no artigo 23.3, en relación cos artigos 
111, e 138.3 do TRLCSP. 

 
• O canon anual mínimo esixible será  de 452,80 € (trescentos noventa y catro euros), 240,00 € 

(douscentos catorce euros) en relación co total de usuarios do centro, e de  212,80 € (cento 
oitenta euros) correspondentes ás horas ou fraccións de apertura diaria da cafetería, que será 
de 5 (cinco), agás os luns e mércores que será de 7 (sete).  
 

• Para calquera outra información, os ofertantes poderán solicitar copia do modelo de condicións 
na dirección do centro. 
 

Melide, 08 de xuño de 2017 
A Dirección. 

 
Asdo: Ramiro Piñeiro Oliveira. 


