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2O17KO OTSAILAREN I EKO EBAZPENA, GIPUZKOAKO PARKETXE SAREA
FUNDAZIOARENI KONTRAT AZIO MAHAIARENA, ARANTZAZUKO PARKETXEAN
(oÑAflN) ARRETA ETA DtNAMTZAZTO ZERBTTZUA EMATEKO 00212016
KONTRATUA ESLE¡TZEN DUENA

ONDORIOZ: Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioaren Patronatoak 2016ko
abenduaren 22an,adostu zuen Arantzazuko parketxean (Oñatin) arreta eta dinamizazio
zerbitzua emateko 00212016 espedientea onartzea, publizitaterik gabeko prozedura
negoziatuz esleitzpko, gehienez 48.000 euroko aurrekontua xedatuta, eta Fundazioak
zehaztutako admir¡istrazio klausulen pleguen eta baldintza teknikoen agiriaren arabera.
l

ONDORIOZ: Kontratua, dituen zenbatekoa eta edukia aintzat hartuta, 2. mailako
kontratu gisa sailkatu zen Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioko Patronatoak
201Oeko irailaren: 13an onartutako barne kontratazio arauen arabera. Arau horiek

Parketxe Sarea

Gipuzkoako .
Fundazioaren webguneetan
(.http://vvvvw.aipuzkoamendizmendi.neilparketxeak eta http://wv'rw.parketxesarea.org)
argitaratu ziren. Ffala, kontratua prozedura negoziatu bidez esleitu ahal izango da,
Fundazioko Patro¡atuak horixe erabaki zuelako, hain zuzen, 2016ko abenduaren 22an
egin zuen bezala.',

eta baldintza
prozedura
teknikoen agiria 2016ko abenduaren 26an igorri zitzaien
negoziatuan parte
tflrazi
hartu behar zuten
SL, Artelatz SL eta TantaiSL enpresei.
ONDORIOZ: Lizitazio-deialdia, administrazio-klausulen pleguak

ONDORIOZ: Proposamenak aurkezteko epea 2017ko urtarrilaren 16an amaitu zen.
Honakoak dira jaso direnak:
l

-

1

ARTELATZ S.L.-k proposamena aurkeztu zuen 2}17ko urtarrilaren 16an.
TANTAI S.L.-k proposamena aurkeztu zuen 2}17ko urtarrilaren 16an.
;

ONDORIOZ: Kofitratazio mahaia, Arantxa Ariztimuño anderea (Patronatuaren
presidenteordea) buru zuena eta, Mikel Biain Berraondo jauna (Oñatiko Alkatea), Luis
María Zaldua Etxabe jauna (Fundazioaren zuzendaria) mahaikide zituena eta Alfonso
Acarreta Rodríguez jauna idazkari (hitz egin bai, baina bozkatze eskubiderik ezzuena)
gisa zuena, 2Ù17ko urtarrilaren 31n bildu zen, aurkeztutako proposamenak aztertu,
ikuskatu eta baloratzeko.

KONTUAN HARTU DUTE: Kontratazio mahaiak, proposamena aztertu ondoren,
ARTELATZ SL-riikontratua esleitzea proposatu du, enpresa horren proposamena
egokia delako, iktispegi teknikoari eta kalitateari dagokionez, behintzat, fundazioaren
nahiak betetzeko.

Gipuzkoako parketxeak
CPS TUNDAZIOA

Erreferentziazko espedienteak dituen pleguak, jasotako dokum entazioa, aipatutako
xedapenak eta aplikazio orokorreko gainerako kontuak aztertu d
EBATZI DUT:

esleitzea 00212016
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dinamizazio zerbltzua ko ntratatze ko. Es le
da, BEZ barne.
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ren 151. eta
BIGARRENA.- Sektore publikoko kontratazio legearen testu
o mahaiari eskatu
153. artikuluetan adierazitakoaren arabera, interesatuek
ruzko informazioa,
ahal izango diote proposamenak baztertzeko erabilitako arrazoiei
jasotzeko
rukoa.
i
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hala nola esleipena
HIRUGARRENA.- Honako ebazpena jakinaraziko zaie
organoaren profilean argitaratuko da
eta http://www.parketxesarea.orq), sektore publikoko ko
bateratuaren 53. eta 151. artikuluetan ezarritakoaren arabera
jasotzen denetik kontatzen hasita hamabost laneguneko epean si
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