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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AIARAKO KUADRILLA

Deialdia, prozedura ireki eta presazko izapidearen bidez, Aiaraldeko (Amurrio salbu) industrial-
deen inbentarioa, analisia eta ezaugarri bilketa egiteko zerbitzuen kontratua esleitzeko

1. Erakunde esleitzailea: Aiarako Kuadrilla

a) Agiriak eta argibideak eskuratzea:

Aiarako Kuadrillaren egoitza

Elespide auzoa, 2

01476 Arespalditza (Araba)

Telefonoa: 945399122

Helbide elektronikoa: cayala.jesus@ayto.araba.eus

Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea:

www.euskadi.eus eta www.cuadrilladeayala.com

b) Espediente zenbakia: 16 026 PE

2. Kontratuaren xedea: Aiaraldeko (Amurrio salbu) industrialdeen inbentarioa, analisia eta 
ezaugarri bilketa egitea.

Gauzatzeko epea: lanak 2017ko maiatzaren 31 baino lehen amaituta egon behar du.

Luzapena: ez.

3. Izapidetzea eta prozedura:

a) Izapidetzea: premiazkoa.

b) Prozedura: irekia, hainbat esleipen irizpiderekin.

c) Esleipen irizpideak:

IRIZPIDEAK PUNTUAK

1
Proiektu teknikoaren kalitatea, helburuak, metodologia, ebaluazioa, jarduteko gaitasuna eta abar.
Bereziki balioetsiko dira bildu beharreko datuak, ebaluatzeko metodologia eta azken datuak emateko 
erabiliko den formatu informatikoa

0-50

2 Lanak egiteko ardura duen talde teknikoa. Besteak beste, taldekideen gaikuntza teknikoa, esperientzia eta 
erabili beharreko tresnak zenbateraino ezagutzen dituzten balioetsiko dira. 0-25

3 Aiarako Kuadrillako Ekonomia Sustapen Zerbitzuarekiko eta Aiarako Kuadrillak izendatutako jarraipen 
taldearekiko koordinazioa 0-15

4 Gehieneko lizitazio aurrekontutik beheranzko eskaintza ekonomikoa: 1 puntu emango da 200 euroko 
beherapen bakoitzeko; 10 puntu, gehienez ere. 0-10

Guztira 100

4. Kontratuaren gutxi gorabeherako zenbatekoa: 53.240,00 euro (BEZa barne).

5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 53.240,00 euro (BEZa barne).

6. Eskatutako bermeak. Behin betikoa: kontratazioaren balioaren ehuneko 5.
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7. Kontratistaren berariazko betekizunak: ekonomia eta finantza arloko kaudimena eta gai-
tasun teknikoa eta profesionala.

8. Eskaintzak aurkeztea:

a) Eskaintzak aurkezteko azken eguna: 8 egun natural, iragarki hau argitaratzen denetik 
aurrera.

b) Eskaintzak aurkezteko lekua: Aiarako Kuadrillaren egoitza.

9. Eskaintzak irekitzea: Aiarako Kuadrillaren egoitzan.

10. Iragarki gastuak: Kontratatzaileak ordainduko ditu.

Arespalditza, 2016ko irailaren 6a

Lehendakaria
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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