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II - ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAGRANGO UDALA
Lizitaziora ateratzea “La Traviesa” interpretazio zentro eta dastalekuak, “zaintzailearen etxea”
izeneko etxebizitzarekin batera, barnean hartzen dituen zerbitzu eta instalazioen kudeaketa
eta mantentze lanak
Iragarki honen bidez, deialdia egiten da “La Traviesa” interpretazio zentro eta dastalekuak,
zaintzailearen etxearekin batera, barnean hartzen dituen zerbitzu eta instalazioen kudeaketa eta
mantentze lanetarako kontratua esleitzeko, honako datu hauen arabera:
Erakunde esleitzailea: Lagrango Udala.
Kontratuaren xedea eta izapidetzeko era: prozedura ireki bidez esleituko da ondare ondasunaren kudeaketa eta mantentze lanetarako kontratua.
Espedientea izapidetzeko era: arrunta; prozedura irekia; ekonomiaren aldetik eskaintzarik
onuragarriena, hainbat esleipen irizpiderekin.
Kontratuaren iraupena: bi urte, eta urteka luza daiteke. Gehienez ere, lau urte.
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: lizitazioa oinarria (zergak aparte) urteko bi mila euroko
errenta izango da. Baldin lizitatzaileak zaintzailearen etxea behar badu, kanonari 2.000 euro (bi
mila euro) gehituko zaizkio, zeina lizitatzaileek hobetu ahal izango baitute. Etxea erabiltzeko,
bertan erroldatu behar da.
Bermeak; behin-behinekoa: 120 euro. Behin betikoa: esleipen prezioaren ehuneko 10, esleipenaren arabera kalkulatuta.
Agiriak eta argibideak eskuratzea:
a) Lekua: Lagrango Udala, edo web orriko kontratatzailearen profila: www.lagran.org.
b) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: parte hartzeko eskaerak aurkezteko azken
egunera arte. Espedientea Lagrango udaletxean (telefonoa: 945378059) aztertu ahal izango da,
iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik eskaintzak aurkezteko epea bukatu arte.
Eskaintzak balioesteko irizpideak:
Kontserbazio eta mantentze lanak: 40 puntu.
Ordutegia eta jatetxe-otordu zerbitzuak: 40 puntu.
Eskaintza ekonomikoa: 20 puntu.
Eskaintzak aurkeztea. Lizitatzaileek Lagrango udaletxean aurkeztu beharko dituzte eskaintzak
astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 15:00etara arte. Hamabost egun izango dituzte horretarako,
iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epea amaitzen den eguna larunbata edo jaieguna bada, eskaintzak aurkezteko epea hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da.
Eskaintzak irekitzea: eskaintzak aurkezteko epea bukatu eta hurrengo egun baliodunean,
10:00etan, Lagrango udaletxeko batzar aretoan. Azken eguna larunbata izango balitz, hurrengo
egun baliodunera arte luzatuko litzateke.
Iragarkien gastuak. Esleipendunaren kontura.
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Alkatea
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

Firmante: CN=DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, SERIALNUMBER=P0100000I, OU=sello electrónico, OU=ZIURTAGIRI ONARTUA - CERTIFICADO RECONOCIDO, O=ARABAKO FORU ALDUNDIA-DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES
Emisor del certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES
Número de serie: 108817
Fecha de firma: 2018.03.05 06:25:37 Z

2018-00771
1/1

