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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

KANPEZUKO UDALA

2018ko deialdia, udal igerilekuetako zerbitzuak kontratatzeko

Bat etorriz Udalbatzak 2018ko martxoaren 6ko osoko bilkuran hartutako erabakiarekin, udal 
igerilekuko zerbitzuak (kudeaketa, zaintza, garbiketa, mantentzea, arreta, sorosle lana eta ta-
bernaren ustiaketa) kudeatuko dituen enpresa kontratatzeko, prozedura irekiko deialdia egiten 
da, datu hauekin:

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Kanpezuko Udala.

b) Dokumentazioa eta argibideak eskuratzea:

— Kanpezuko Udalaren bulegoak, 09:00etatik 14:00etara.

— Helbidea: Samuel Picaza plaza, 1. 01110 Kanpezu.

— Telefonoa: 945405443.

— Telefaxa: 945.405444.

— Posta elektronikoa: campezo@campezo.eus.

— Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko epea amaitu arte 
(hamabost egun natural iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera; azken eguna larun-
bata edo baliogabea bada, epea hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da).

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratu mota: zerbitzuak.

b) Azalpena: udal igerileku zerbitzua kudeatzea, hots, garbiketa, laguntza, sorospena eta 
haren funtzionamenari dagozkion beste batzuk. Instalazioan dagoen tabernaren ustiaketa ere 
sartzen da.

c) Gauzatzeko helbidea: Arrabal kalea, z.g. Kanpezu.

d) Iraupena: 2018ko irailaren 9ra arte.

3. Izapidetzea eta prozedura.

a) Izapidetzea: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleipen irizpideak:

Prezioa: 55 puntu.

Lan plana: 35 puntu.

Eskarmentua zerbitzua eskaintzen: 15 puntu.

Irizpideen ebaluazioa agirian dago zehaztuta.

4. Aurrekontua: 15.937,94 euro gehi BEZaren 3.346,97 euro; zenbatekoa, guztira: 19.284,91 
euro.
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5. Bermeak: behin-behinekoa: 600 euro.

Behin betikoa: esleipen zenbatekoaren ehuneko 20 (BEZa aparte).

6. Kontratistaren berariazko betekizunak.

a) Sailkapena: ez.

b) Ekonomia eta finantza arloko kaudimena eta gaitasun teknikoa eta profesionala: 
Baldintzen agirian dago zehaztuta.

7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea.

a) Eskaintzak aurkezteko azken eguna: hamabost egun natural, iragarki hau ALHAOn 
argitaratzen denetik. Azken eguna larunbata edo egun baliogabea izanez gero, hurrengo egun 
balioduneko 14:00ak arte luzatuko da epea.

b) Aurkezteko lekua:

— Kanpezuko udaletxea, astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etara.

— Helbidea: Samuel Picaza plaza, 1. 01110 Kanpezu.

— Posta bulegotik ere aurkez daiteke eskaintza; hala eginez gero, faxez edo telegramaz 
jakinarazi behar da, egunean bertan, 14:00ak baino lehen, eskaintza igorri dela. Nahitaezkoa 
da baldintza hori betetzea eskaintza onartua izateko.

Eskaintzak aurkezteko epea bukatzen denetik 3 egun igarotakoan, ez da onartuko postaz 
bidalitako eskaintzarik.

c) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi behar dion epea: kontratua izenpetu arte.

d) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausulen agirian adierazita daudenak, eta 
baldintzen agirian jasotako eskaintza ereduan.

8. Eskaintzak irekitzea:

— Eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo ostegun balioduneko 12:00etan.

— Helbidea: Samuel Picaza plaza, 1. 01110 Kanpezu.

Kanpezu, 2018ko martxoaren 7a

Alkatea
IBERNALO BASTERRA TXASKO
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