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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LEGUTIOKO UDALA

Legutioko Udal instalazioetan kirol jarduerak emateko, kiroldegiko kantxa-zaintzarako, pilo-
talekurako sarrera kontrolatzeko eta jarduera fisikoan orientatzeko zerbitzuen kontratuaren 
lizitazioa

Alkatearen 2019ko martxoaren 13ko 190313A Dekretuarekin bat etorriz, iragarki honen bidez 
prozedura irekiko deialdia egiten da, Legutioko Udalaren instalazioetan kirol jarduerak ema-
teko, kiroldegiko kantxa-zaintzarako, pilotalekurako sarrera kontrolatzeko eta jarduera fisikoan 
orientatzeko zerbitzuak emateko zerbitzu kontratua esleitzeko, hainbat esleipen irizpiderekin, 
ondoko datu hauen arabera:

1. Erakunde esleitzailea: Datu orokorrak eta argibideak eskuratzeko datuak:

a) Erakundea: Legutioko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Idazkaritza.

c) Agiriak eta argibideak eskuratzea:

1) Bulegoa: Idazkaritza.

2) Helbidea: Karmen kalea, 10.

3) Herria eta posta kodea: 01170 Legutio.

4) Telefonoa: 945 45 50 10

5) Telefaxa: 945 45 51 25

6) Posta elektronikoa: idazkaritza@legutio.eus.

7) Kontratatzailearen profilaren interneteko helbidea: www.legutio.eus.

8) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: parte hartzeko eskaerak aurkezteko azken 
eguna.

2. Kontratuaren xedea:

a) Mota: Zerbitzuak.

b) Azalpena: Legutioko Udalaren instalazioetan kirol jarduerak emateko, kiroldegiko 
kantxa-zaintzarako, pilotalekurako sarrera kontrolatzeko eta jarduera fisikoan orientatzeko 
zerbitzuak.

c) Gauzatzeko tokia:

1) Lizitazioa: Legutio.

2) Herria eta posta kodea: 01170 Legutio.

d) Iraupena: urtebete.

e) Luzapena: urtebeteko luzapen bat.

f) CPV (nomenklatura erreferentzia): 92620000-3.

mailto:idazkaritza@legutio.eus
http://www.legutio.eus
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3. Izapidetzea eta prozedura:

a) Izapidetzea: ohikoa.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleipen irizpideak:

Irizpide objektiboak.

— Zerbitzuetara atxikitako talde teknikoa eta langileak (kantxa-zaintza zerbitzuari atxikitako 
langileak izan ezik): 50 puntu.

Irizpide subjektiboak.

— Proiektuaren kalitatea eta beste hobekuntza batzuk: 40 puntu.

4. Kontratuaren balio zenbatetsia: ezin da zehaztu.

5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

Kontratuaren prezioa honako hau izango da:

a) A motako jarduerak emateko zerbitzua (baldintza teknikoen agiriaren 3. puntuaren ara-
bera):

— SHEE edo Jarduera Fisikoetako eta Kiroletako Zientzietako lizentziaduna, eta dagokion 
federazioko goi mailako teknikariak (entrenatzaile nazionalak): 30,21 euro orduko, garraioa 
barne, BEZa aparte.

— Hezkuntza fisikoan diplomatuak eta dagokion autonomia erkidegoko federazioko teknikari 
tituludunak: 27,83 euro orduko, garraioa barne, BEZa aparte.

— Jarduerarekin zerikusia duten ikastaroak egin dituztenak: 25,05 euro orduko, garraioa 
barne, BEZa aparte.

b) B motako jarduerak emateko zerbitzua (baldintza teknikoen agiriaren 3. puntuaren ara-
bera):

— Feldenkrais: 34,81 euro orduko, garraioa barne, BEZa aparte.

— Yoga: 40,48 euro orduko, garraioa barne, BEZa aparte.

— Irristaketa: 30,36 euro orduko, garraioa barne, BEZa aparte.

c) Kantxa-zain zerbitzua: 19,33 euro orduko, astegunetarako, eta 22,26 euro orduko, jaiegu-
netarako, garraioa barne, eta BEZa aparte.

d) Jarduera fisikoan orientatzeko zerbitzua:

— SHEE edo Jarduera Fisikoetako eta Kiroletako Zientzietako lizentziaduna, eta dagokion 
federazioko goi mailako teknikariak (entrenatzaile nazionalak): 40,48 euro orduko, garraioa 
APARTE, BEZa aparte.

— Hezkuntza fisikoan diplomatuak eta dagokion autonomia erkidegoko federazioko teknikari 
tituludunak: 30,36 euro orduko, garraioa APARTE, BEZa aparte.

— Jarduerarekin zerikusia duten ikastaroak egin dituztenak: 25,30 euro orduko, garraioa 
APARTE, BEZa aparte.

6. Eskatutako bermeak:

a) Behin-behinekoa (zenbatekoa): ez da eskatzen.

b) Behin betikoa (ehunekoa): ez da eskatzen.
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7. Kontratistaren berariazko betekizunak: administrazio klausula berezien agiriaren laugarren 
klausulan ezarritakoaren arabera.

8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea:

a) Eskaintzak aurkezteko epea: Hamabost egun natural, iragarki hau ALHAOn argitaratzen 
denetik aurrera.

b) Eskaintzak aurkezteko lekua:

1. Bulegoa: Legutioko Udalaren erregistro orokorra.

2. Helbidea: Karmen kalea, 10.

3. Herria eta posta kodea: 01170 Legutio.

4. Helbide elektronikoa: idazkaritza@legutio.eus.

9. Eskaintzak irekitzea:

Eguna, ordua eta lekua kontratatzailearen profilean argitaratuko dira.

10. Iragarki gastuak:

Esleipendunak ordainduko ditu.

Legutio, 2019ko martxoaren 13a

Alkate-lehendakaria
NEKANE GARAIGORDOBIL BENGOA
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