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Benvolguts senyors: 

 

Amb motiu de la propera licitació del servei de cantina del nostre centre i que 

suposarà l’explotació del mateix servei durant el període de 1.1.2019 a 31.12.2019, 

en forma de contracte menor, volem posar en el seu coneixement les següents dates 

i requisits relatius al desenvolupament de l’esmentat procés  i que són de 

compliment obligatori: 

 

 14 de novembre de 2018. Publicació de l’oferta de contractació. 

 20 de novembre de 2018. Últim dia per a la presentació a la secretaria del 

centre (fins les 14h) dels sobres tancats amb la sol·licitud i la següent 

documentació: 

a. Sol·licitud 

b. Còpia del document d’identitat del titular(s) de la sol·licitud. 

c. CV o memòria de l’experiència professional del titular(s) de la sol·licitud 

(inclou solvència tècnica i professional, cartes de recomanació, etc.) 

d. Memòria descriptiva del pla d’explotació de la cantina durant el període 

1.1.2019 a 31.12.2019. 

 22 de novembre de 2018. Període en què l’Institut Marianao pot demanar 

aclariments o esmenes. 

  26 de novembre de 2018. Període en què l’Institut Marianao pot demanar als 

licitadors la documentació següent: 

a. Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 

l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de 

deutes de naturalesa tributària amb l’Estat 

b. Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, 

acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

 4 de desembre de 2018. Adjudicació del contracte i notificació als licitadors. 

 Del 10 al 13 de desembre de 2018. Signatura del contracte. 
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Els preguem que per qualsevol comunicació facin servir l’adreça electrònica del 

centre que consta a l’encapçalament. 

Atentament, 

 

El secretari 

 

Xavier Pascual 

 

 

Sant Boi de Llobregat, a 12 de novembre de 2018 


