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Anunci de licitació de l’AMPA de l’Escola Sant Sebastià de Nulles 
pel qual es fa pública la contractació del servei de menjador per al 
curs 2020-2021 

1- Entitat adjudicadora 
 
Organisme: AMPA Escola Sant Sebastià de Nulles 
Dependència que tramita l’Expedient: AMPA  
Tipus de poder adjudicador: Associació de mares i pares 
 
 

2- Obtenció de la documentació i informació 
 
Entitat: AMPA Escola Sant Sebastià de Nulles 
Domicili: C/ de les Escoles s/n 
Localitat i C.P: Nulles 43887 
Telèfon: 626632980 / 699221077 
Adreça electrònica: ampanulles@gmail.com 
Enllaç anunci a web escola: 
https://agora.xtec.cat/ceipsantsebastia/ 
 
 

3- Objecte del contracte: 

Descripció de l’objecte: Contractació del servei de càtering i 
monitoratge del menjador de l’escola Sant Sebastià de Nulles 

Tipus de contracte: Contracte de serveis 

Lloc execució: Escola Sant Sebastià de Nulles 

Durada del contracte: 1 any prorrogable fins a un màxim de 4 
anys 

https://agora.xtec.cat/ceipsantsebastia/


 

4- Tramitació i forma d’adjudicació: 

Tramitació; ordinària 

Forma adjudicació: mirar criteris adjudicació al Plec de 
prescripcions tècniques per a la prestació del servei escolar 
de menjador 

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a 
la informació relativa a la present contractació, i sense 
perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquesta 
AMPA compta amb la plataforma digital de l’escola, la web de 
l’ajuntament i la del Consell Comarcal. 

 

5- Requisits específics del contractista: 

Els establerts en el Plec de prescripcions tècniques per a la 
prestació del servei escolar de menjador 

6- Pressupost de finançament i pressupost 
 
El pressupost de licitació es realitza per preu unitari del menú 
amb un preu màxim de 6,33 € per als usuaris fixos i de 6,96 € 
per als esporàdics.  
 

7- Presentació d’ofertes: 

Data de presentació: 10 dies hàbils a comptar des de la 
publicació a la pàgina web de l’escola, de l’ajuntament i del 
Consell Comarcal 

Documentació que s’ha de presentar: la que és requereix al 
plec de condicions. 

Lloc de presentació: ampanulles@gmail.com 
  


