BASES PARA A CONCESIÓN DA CAFETERIA
Budiño, 18 de Xaneiro de 2.019

BASES MÍNIMAS PARA A OFERTA

1. Contrato dun ano.
2. Para dita concesión terá que depositarse 332€ en concepto de fianza e aval.
3. O importe mensual por concesión é de 166€ (corrente incluida no importe ata
unha media anual) O seguro do local non está incluido.
4. A empresa concesionaria colaborará co desenvolvemento das actividades que
se realicen na asociación (cobro cuota socios no centro, recoller solicitudes e
inscripción das actividades, facilitar o acceso ás distintas salas do local as
persoas autorizadas, así como a apertura e pecho de centro)
5. Os horarios de apertura mínimos serán en días laboráis ás 13:00 e ás 11:00 para
os domingos e festivos. Así mesmo os horarios máximos de peche serán ás
24:00 hojas para os días laboráis e a 1:00 horas para os domingos e festivos.
6. A empresa concesionaria encargarase da limpeza interior e exterior do inmoble
e o mantemento dos xardíns.
7. A empresa concesionaria encargarase do 50% dos pinchos das actuacións que
se celebren na casa cultural.
DATA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Ata as 21:00 horas do mércores 6 de Febreiro.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Buzón do Centro Cultural A Forna.
COMO PRESENTAR A OFERTA: A

SOBRE CERRADO

SOBRE A: Identificación da oferta cun código por fora do sobre, e dentro do
mesmo terá que estar, como mínimo as bases mínimas, e as melloras se así o
precisan.

SOBRE B: Neste incluiranse DENTRO DO SOBRE os datos personais da persoa
solicitante, identificar o sobre con mesmo código que o SOBRE A.

PUNTUACIÓN PARA A ELECCIÓN DA MELLOR OFERTA
Puntuación máxima 20 puntos






Con 8 puntos á melloras en actos culturais nas bases da concesión.
Con 6 puntos á mellora económica.
Con 3 puntos ser unha comisión de festas de Budiño.
Con 2 puntos ser socio da Casa Cultura A Forna.
Con 1 punto ser veciño do Concello de O Porriño

O día 6 de Febreiro ás 21:00 horas a directiva do Centro Cultural A Forna para
escoller a mellor oferta.

PARA CONSEGUIR AS BASES NO TELEFÓNO 630.504.486 (PRESIDENTE LUIS)
OU NA PÁXINA WEB AFORNA.ORG

