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INFORME XERENTE CONCURSO RESTAURANTE-CAFETERIA PARA O
MARCO, MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO
O Prego que regula o presente procedemento de contratación, aprobado polo
Padroado da Fundación MARCO o 29/01/18, define todas as condicións técnicas e
en base ao mesmo se realiza a valoración técnica.
1) Valoración da capacidade técnica do persoal co currículo das persoas
propostas
Formación profesional 2 Técnico Especialista en Hostalaría.
Experiencia continua dende o ano 1993.
2) Proxecto de obra de adaptación funcional ou de deseño:
Sinala engadir espazo con estruturas verticais para macetas así como unha nova
iluminación dos espazos de servizo con novas luminarias onde detalla número y
modelo.
3) Proposta de equipamento adicional:
Detalla novo equipamento para o seu traballo non incorporando novos elementos
ao inmobilizado das instalacións.
4) Proxecto de xestión da actividade:
O horario de apertura establecerase conforme á Fundación MARCO sinalando o
proxecto que en horarios de peche do museo si poida pechar como ocorre as noites
de venres e sábado.
Non obstante, no contrato a Fundacion MARCO fará constar que por semana en
horario de tarde as instalacións permanezan abertas, polo que non se produce
modificación neste punto.
5) Proposta de póliza de responsabilidade civil cun límite non inferior a
1.200.000.
Inclúe póliza
6)A listaxe de prezos dos produtos
Detalla claramente a listaxe de prezos
Queda patente que este único oferente cumpre as condicións administrativas e
técnicas dos pregos. Que os certificados de estar ao día das súas obrigas tributarias
son do mes de outubro de 2018. Que non fai oferta económica mellor e que propón
pechar as noites de venres e sábado.
O informe técnico reflicte que dito único oferente cumpre coas condicións
administrativas e técnicas segundo a oferta achegada.
Vigo a 9 de novembro de 2018
Martiño Nogueira
Xerente
Fundación MARCO

