ALKATE DEKRETUA
Mikel Biain Berraondo, Oñatiko Alkatea naizenez eta Legeak ematen dizkidan
ahalmenetan oinarrituz, ondorengo Alkate-Dekretua luzatzea erabaki dut:
Haurrentzako balio anitzeko hainbat zerbitzuren kontratazio publikoaren behin-behineko
esleipena:
2013ko urriaren 24ko Udal Plenoaren erabakiz “Haurrentzako balio anitzeko hainbat
zerbitzuren” kontratazio publikoa egitea erabaki zen, deialdia eta baldintza zerrenda onartuz.
Baldintza zerrenda, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Oñatiko Udaleko Kontratazio Web
orrian 2013ko azaroaren 4an argitara eman zen.
Azaroaren 5etik azaroaren 19ra bitartean jendeagirian egon den epean hiru enpresen
proposamenak jaso dira: Leire Zumalde Gantxegi, Txatxilipurdi Elkartea eta AHK. S.Koop.
2013ko azaroaren 22an burutu zen B kartazalaren irekiera publikoa (esleitzeko
irizpideak) eta emaitzak jendeagirian jarri ziren abenduaren 11an. Bestalde, abenduaren 13an
burutu da eskaintza ekonomikoaren irekiera publikoa.
Hau dela eta, abenduaren 13an Kontratazioa mahaia bildu ondoren hona hemen
enpresa bakoitzari emandako puntuazioa:
Enpresak/
Enpresa

Oinarritze
eta

teorikoa

proiektuaren

Lan metodología

Proposamena

Proiektuaren kalitatea

Hobekuntza

Proposamen

(25 pto)

udalerriaren errealitatera

bere osotasunean (10

proposamenak

ekonomikoa

egokitzea (25 pto)

pto)

(15.pto)

helburuak (5 pto)

Guztira

Guztira

Txatxilipurdi

5

21

20

8

11

18

83

AHK S. Coop

2,5

13,5

16

5

5

17,8

59,8

Leire Zumalde

4,5

16

13

6

6

20

65,5

Aurreko puntuazioak ikusiz eta Kontratazio Mahaiak egindako proposamena kontuan
hartuz, Alkatea naizen aldetik erabaki dut:
Lehena: Txatxilipurdi Elkarteari jakinaraztea, 10 laneguneko epea izango duela honako
dokumentazioa aurkezteko (Baldintza Zerrendaren 7. artikulua), epe horretan aurkeztuko ez
balu behin betiko esleipena ez litzatekeela bere alde egingo adieraziz:
a.- Ogasunak eta Gizarte Segurantzak egindako ziurtagiriak, zerga eta Gizarte Segurantzako obligazioak betetzen
dituela egiaztatzen dutenak.
b.- 4.850,00 euroko behin betiko fidantza aurkeztu behar du.
c.- Jarduera Ekonomikoen gaineko zergaren alta
d.- Langilegoa: Baldintza Teknikoaren 6. Artikuluak dioena kontuan hartuz, enpresaren langilegoa izango denaren
zerrenda, bakoitzaren titulazioa eta Hizkuntza Eskakizuna-ren agiria gehituz.
Honela jasota gera dadin eta bere ondorioak izan ditzan hau sinatzen dut Oñatin 2013ko
abenduaren 13an
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