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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

KANPEZUKO UDALA

Ibernaloko landa etxearen lizitazioa

Udalbatzaren 2018ko azaroaren 13ko erabakiaren arabera, iragarki honen bidez prozedura 
irekirako deia egiten da, ekonomia eskaintzarik onena eta hainbat esleipen irizpide kontuan 
izanda, honakoa esleitzeko: Santikurutze Kanpezun dagoen Ibernaloko landa etxearen ustiapen, 
kudeaketa eta mantentzearen kontratazioa, datu hauekin bat etorriz:

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

a) Erakundea: Kanpezuko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Idazkaritza.

c) Agiriak eta argibideak eskuratzea:

1) Bulegoa: Idazkaritza.

2) Helbidea: Samuel Picaza plaza, 1.

3) Herria eta posta kodea: Kanpezu (01110).

4) Telefonoa: 945405443.

5) Telefaxa: 945405444.

6) Posta elektronikoa: campezo@campezo.eus.

7) Kontratatzailearen profilaren helbidea Interneten: www.campezo.eus.

8) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko epearena.

2. Kontratuaren xedea:

a) Mota: administrazio kontratu berezia.

b) Azalpena: Ibernaloko landa etxearen, haren eranskinen eta jatetxearen ustiapen, ku-
deaketa eta mantentzearen kontratazioa.

d) Gauzatzeko/emateko lekua:

1) Helbidea: Ibernaloko errepidea.

2) Herria eta posta kodea: Kanpezu (01110).

e) Gauzatzeko epea: 2 urte.

f) Luzapena: bai, 3 urte.

3. Izapidetzea eta prozedura:

a) Izapidetzea: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

c) Enkante elektronikoa: ez.
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d) Esleipen irizpideak:

Eskaintza ekonomikoa:
Lizitazio oinarritik gora eskainitakoa balioetsi egingo da, 
ondoan datorrenaren arabera.

5 puntu emango dira lizitazio oinarritik gora eskaintzen 
diren 15 euro gehiagoko tarte oso bakoitzeko.
GEHIENEZ, 40 PUNTU

Lanak egiteko, udalerrian erroldatuta dauden edo bizi diren 
pertsonak kontratatzeko konpromisoa. GEHIENEZ, 10 PUNTU

Instalazioen dinamizaziorako jarduerak: kirol eta jolas ekintzak. GEHIENEZ, 40 PUNTU

2 urte lehenagotik erroldatuta egotea Kanpezun. GEHIENEZ, 10 PUNTU

4. Kontratuaren balio zenbatetsia: 18.000,00 euro.

5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

a) Zenbateko garbia: 300,00 euroko hileko kanona. Hori baino gehiago eskaini ahal izango 
dute lizitatzaileek.

6. Eskatutako bermeak:

Behin-behinekoa (zenbatekoa): 500,00 euro.

Behin betikoa: kanonaren hiru hileko kuota.

7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea:

a) Eskaintzak aurkezteko epea: 15 egun (abenduaren 7ko 13:00ak arte).

b) Eskaintzak aurkezteko lekua:

1) Bulegoa: Idazkaritza.

2) Helbidea: Samuel Picaza plaza, 1.

3) Herria eta posta kodea: Kanpezu (01110).

e) Aldaeren onarpena, hala badagokio: ez.

d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi beharko dion epea: kontratua esleitu arte.

8. Eskaintzak irekitzea:

a) Azalpena: kontratazio mahaiaren deialdia.

b) Helbidea: Samuel Picaza plaza, 1.

c) Herria eta posta kodea: Kanpezu (01110).

b) Eguna eta ordua: eskaintzak aurkezteko epea bukatu eta ondorengo astelehen baliodu-
nean, 11.30ean, osoko bilkuren aretoan.

9. Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu (300,00 euro gehienez).

Santikurutze Kanpezu, 2018ko azaroaren 15a

Alkatea
IBERNALO BASTERRA TXASKO
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