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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

BERNEDOKO UDALA

Udal igerilekuetako zerbitzuak kontratatzeko deialdia

2018ko otsailaren 27an egindako bilkuran hartutako erabakiarekin bat etorriz, deialdia egiten 
da udal igerilekuetako zerbitzuak (kudeaketa, zaintza, garbiketa, mantentzea, arreta, sorospena 
eta funtzionamendutik eratorritako beste batzuk, baita tabernaren ustiaketa ere) kudeatzeko 
kontratua esleitzeko, ondoko datu hauen arabera:

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Bernedoko Udala.

b) Agiriak eta argibideak eskuratzea:

— Bernedoko Udalaren bulegoak, 09:00etatik 15:00etara.

— Helbidea: Gazteluaren plaza, 1 01118, Bernedo.

— Telefonoa: 945 378 041.

— Faxa: 945 378 200.

— Posta elektronikoa: abernedo.secretaria@ayto.araba.eus.

— Agiriak eta informazioa lortzeko epemuga: eskaintzak aurkezteko epea amaitu arte (hogei 
egun natural iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera); azken eguna larunbata edo 
baliogabea bada, epea hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da.

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratu mota: zerbitzuak.

b) Azalpena: udal igerileku zerbitzua kudeatzea, garbiketa, mantentzea, arreta, sorospena 
eta funtzionamenduari dagozkion beste batzuk. Instalazioan dagoen tabernaren ustiaketa ere 
sartzen da.

c) Gauzatze lekua: Logroñoko errepidea, z.g. Bernedo.

d) Iraupena: 2018ko abuztuaren 31ra arte, 2019ko denboraldira luzatzeko aukerarekin.

3. Izapidetzea eta prozedura.

a) Izapidetzea: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleipen irizpideak:

Prezioa: 72 puntu.

Lanaren antolaketa egitasmoa, 15 puntu.

Agiri teknikoan zehaztutakoak hobetzea: 13 puntu.

Irizpideen ebaluazioa agirian dago zehaztuta.

4. Aurrekontua: 18.100 euro gehi BEZaren 3.801 euro; guztirako zenbatekoa, 21.901 euro.
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5. Behin betiko bermea: esleipen zenbatekoaren ehuneko 10 (BEZa aparte).

6. Kontratistaren berariazko betekizunak.

a) Sailkapena: ez.

b) Ekonomia eta finantza arloko kaudimena teknikoa eta profesionala:

Baldintzen agirian dago zehaztuta.

7. Lanpostua izateko eskubidedun langileak: bai, baldintzen agirian jasotzen da.

8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea.

a) Eskaintzak aurkezteko epearen amaiera: hogei egun natural, iragarki hau ALHAOn argi-
taratzen denetik aurrera. Azken eguna larunbata edo egun baliogabea balitz, hurrengo egun 
balioduneko 15:00ak arte luzatuko da epea.

b) Aurkezteko lekua:

— Non: Bernedoko udaletxean, astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 15:00etara.

— Helbidea: Gazteluaren plaza, 1. 01118 PK, Bernedo.

— Posta bulegotik ere aurkez daiteke eskaintza; hala eginez gero, telex, fax edo telegrama 
bidez jakinarazi beharko da, egunean bertan, 15:00ak baino lehenago, eskaintza igorri dela. 
Nahitaezkoa da baldintza hori betetzea eskaintza onartua izateko.

9. Bide elektronikoak.

Lizitazio elektronikoa. Onartzen da eskaintzak bide elektronikoz aurkeztea: ez.

Kontratatzailearen profila: www.bernedo.org.

10. Eskaintzen edukia.

Hiru gutun azal aurkeztuko dira, ondoren xedatutakoak betez:

a) A gutun azala: administrazio agiriak.

Kontratu hau arautzen duten administrazio klausula berezien agiriko 13.2. klausulan eska-
tutako agiriak sartu beharko dira.

b) B gutun azala: ekonomia eskaintza ereduaren arabera.

c) C gutun azala: dokumentazio teknikoa eta hobekuntzak.

— Hobekuntzak, gastu gehigarririk gabe.

— Lana antolatzeko egitasmoa.

11. Eskaintzak irekitzea:

— Eskaintzak aurkezteko epea bukatu eta hurrengo egun balioduneko 13:00etan. Egun hori 
larunbata edo jaieguna izanez gero, hurrengo egun baliodunera arte atzeratuko da.

— Helbidea: Gazteluaren plaza, 1 01118, Bernedo.

12- Administrazio agiriak aztertzeko tokia.

Udalaren idazkaritzan aztertu ahal izango da espedientea.

13. Ekonomia eskaintzaren eredua:

Eredu honen arabera aurkeztuko da:
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Nik, ...........…….................................................……..…..jaunak/andreak (jakinarazpenetarako 
helbidea: …............................................……..; kalea:……..................................................……........; 
zenbakia:….................; NAN:………….), ………..................... erakundearen izenean 
(IFK:……………), badakit espedientea egin dela Bernedoko udal igerileku zerbitzua kontratatzeko 
(kudeatzea, zaintza, garbiketa, sorospena eta arreta eta funtzionamenduari dagozkion beste 
batzuk) eta hau adierazten dut:

1) Neure burua behartzen dudala zerbitzua ……….............................………………. euro gehi 
BEZaren ………………. euroko prezioan gauzatzeko. ……….....………………………… euroko 
guztirako prezio horren barruan kontzeptu guztiak sartzen direla ulertu behar da, ondoko hauek 
barne: jarduera ekonomikoen gaineko zerga, Gizarte Segurantzarako kotizazioak, gastuak, 
edozein eremu fiskaleko tasak eta arielak, baita kontratistaren enpresa mozkina ere.

2) Kontratuak oinarri hartzen duen agiriaren jakitun nagoela eta oso-osorik onartzen dudala.

3) Neure burua behartzen dudala kontratuari ondoko baliabide pertsonal hauek eratxikitzera: 
……………………………........................……........................……........................……........................…
…........................…….........................................…….......................................…………………………….

Bernedo, 2018ko otsailaren 27a

Alkatea
ANA VILLASANTE RUIZ DE ARCAUTE
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