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PRESUPOSTO versión 3 Ceip Pío XII

INTRODUCCIÓN

Transmitida na pasada semana por parte do respresentante da ANPA do Colexio Público Pío XII, D. Diego Aragunde, a necesidade de volver a cotizar a oferta que foi
proposta no seu día, pasamos a elaborar a nova versión da nosa oferta comercial para os seguintes de servizos:

Frecuencia de Servizo: Curso escolar 2022-23
Número de comensais diarios: +- 300
Descrición do servizo:
1. Elaboración dos menús escolares, previa conciliación coa dirección da ANPA dos criterios para o seu diseño, e posta a disposción dos comensais
mediante transporte en modalidade liña quente con entrega diaria en temperatura superior aos 65º., en placas gastronorm 1/1 e contentores isotérmicos de
polipropileno expandido.
2. Aplicación do sistema de control APPCC a todos os procesos que conleva este servizo incluído o control de mostras mediante informe de laboratorio
externo, co fin de avaliar a inocuidade, conservación e vida útil das nosas elaboracións.
Punto de Entrega: O propio centro.
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DESGLOSE DE PREZOS
Para cálculo do prezo que se presenta neste documento de oferta, 5veronse en conta os seguintes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.

Número de comensais aos que se des5na o servizo. Para isto tomouse como base do cálculo a información que nos foi fornecida pola en5dade contratante
Necesidades técnicas e recursos humanos a inves5r no proxecto
Distancias dos pontos de des5no de prestación do servizo
Cualidades das materias primas a u5lizar.
Non perdidas

Os servizos que foron expostos ao comezo de este documento enténdese como servizo diario, (días lec5vos), cunha duración mínima de un curso escolar, (SetembroXuño). Cada prezo desglosado é por menú realmente servido e indicamos a can5dade menú/día. As tarifas son as que seguen:

TIPO DE SERVIZO

PREZO MENU DIA

Elaboración en liña quente e entrega mediante cátering transportado Sen servizo de
educadoras/es de comedor

3,72€

PREZO MENU DIA con IVE

4,09€

En Santiago de Compostela a 13 de xuño de 2022.

