
 

Vilagarcía de Arousa, 16 de xuño de 2017. 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE EXPLOTACIÓN DA CAFETARÍA 

DO IES MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ESTÉVEZ 

1.- Seguindo a instrución 7/2017, do 30 de maio de 2017, pola que se establecen as condicións para a 
contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios 
dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, faise pública a convocatoria 
para a adxudicación do servizo de cafetaría deste Instituto, por un período comprendido entre o 01/09/2017 
ata o 31/08/2018. 

2.- Poderán presentar ofertas as persoas físicas 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 texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP). 

3.- As condicións para a adxudicación do servizo de explotación son as recollidas na instrución 7/2017, do 
30 de maio de 2017, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros 
docentes non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
e na folla de especificacións técnicas que a acompaña, a disposición dos interesados na Secretaría do 
Centro. 

4.- As solicitudes deberán presentarse na Secretaría deste centro no prazo comprendido entre o 26/06/2017 
ata o 10/07/2017, ámbolos dous incluídos. 

5.- Os solicitantes deberán presentar a correspondente solicitude acompañada da documentación que se 
indica no punto 6.3 da folla de especificacións técnicas da instrución 7/2017 e calquera outro documento 
que atope de interese. 

6.- A valoración das solicitudes farase seguindo os criterios establecidos no punto 7.1 da Folla de 
especificacións técnicas. 

6.1.- O día 12/07/2017, publicarase un listado coas ofertas presentadas. 

6.2.- O día 14/07/2017, publicarase un listado coa valoración de cada oferta. Contra esta valoración 
poderanse presentar alegacións ante a dirección do centro, ata o día 18/07/2017 ata as 14:00 horas. 

6.3.- O día 21/07/2017, publicarase a valoración definitiva e o nome do adxudicatario. Deberá 
procederse á firma do contrato antes do día 31/07/2017. 

A directora, A secretaria, 

Asdo.: Rosa Mª Gómez Cerdeira. Asdo.: Eva Mª Mouriño López. 
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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE EXPLOTACIÓN DA CAFETARÍA 
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Calendario 

Procedemento Data inicio Data fin Publicación 

Presentación ofertas 26/06/2017 10/07/2017  

Listado provisional ofertas presentadas   12/07/2017 

Listado provisional valoración ofertas   14/07/2017 

Alegacións listado provisional valoración ofertas 14/07/2017 18/07/2017  

Listado definitivo valoración ofertas e nome do adxudicatario   21/07/2017 

Sinatura contrato Antes do 31/07/2017 

 


