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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

Sistema informatikoa mantendu, hobetu eta garatzeko zerbitzua kontratatzea Amurrioko Uda-
lerako, haren mendeko Amurrio Bidean SA merkataritzako sozietate publikorako eta Musika 
Eskola udal erakunde autonomorako

Amurrioko Udalak, Gobernu Batzarraren 2018ko otsailaren 22ko erabakiz, baimena eman 
du sistema informatikoa mantendu, hobetu eta garatzeko zerbitzua kontratatzeko Amurrioko 
Udalerako, haren mendeko Amurrio Bidean SA merkataritzako sozietate publikorako eta Musika 
Eskola udal erakunde autonomorako, ezaugarri hauen arabera:

1. Erakunde esleitzailea:

a) Erakundea: Amurrioko Udala.

b) Espedientea izapidetzen ari den bulegoa: Ekonomia Politikak eta Funtzio Publikoa

c) Espediente zenbakia: 2018/S218/4

2. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen azalpena: Sistema informatikoa mantendu, hobetu eta garatzeko zerbitzua 
kontratatzea Amurrioko Udalerako, haren mendeko Amurrio Bidean SA merkataritzako sozietate 
publikorako eta Musika Eskola udal erakunde autonomorako.

b) Lotetan banatzea eta lote kopurua: ez dago loterik.

c) Gauzatze lekua: Amurrio.

d) Iraupena: bi (2) urte, kontratua sinatzen den egunetik aurrera.

e) Luzapenaren onarpena: bi (2) urte luzatzeko aukera.

3. Tratamendua, prozedura eta esleitzeko era:

a) Izapidetzea: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 47.577 euro urtean, BEZa aparte; ehuneko 21eko 
BEZa: 9.991,17 euro; kontratuaren lizitazioaren aurrekontua: 57.568,17 euro, BEZa barne. 
Hobekuntzak beherantz egingo dira.

5. Agiriak eta argibideak eskuratzea:

a) Erakundea: Amurrioko Udala.

b) Helbidea: Juan Urrutia plaza, zk.g.

c) Herria: Amurrio.

d) Telefonoa: 945891161.

e) Kontratatzailearen profilaren helbide elektronikoa: www.amurrio.org.

f) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko azken eguna.
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6. Kontratistaren berariazko betekizunak:

a) Sailkapena: 1 kategoria, V taldea, 3 azpitaldea.

7. Eskaintzak aurkeztea:

a) Eskaintzak aurkezteko azken eguna: 25 egun natural, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta 
hurrengo egunetik aurrera. Aurkezteko azken eguna larunbata, igandea edo jaieguna bada 
Amurrion, hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da epea.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausula berezien agiriaren 13. klausulan es-
katutakoak.

c) Eskaintzak aurkezteko lekua: administrazio klausula berezien agiriaren 12. atalean eza-
rritakoa.

d) Aldaerak: ez dira onartzen.

8. Eskaintzak irekitzea:

a) Erakundea: Udala.

b) Helbidea: Juan Urrutia plaza, zk.g.

c) Herria: Amurrio.

d) Eguna: aurkeztutako eskaintzak (B gutun azala) irekiko dira A gutun azala zabaltzen denetik 
zazpi (7) egun baliodun igaro baino lehen, ezartzen den orduan.

9. Iragarkiaren gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.

Amurrio, 2018ko otsailaren 22a

Alkatea
MIREN JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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