
 
 

2013ko abenduaren 11ko bileran, Oñatiko 
haurrentzako balio anitzeko hainbat zerbitzuren 
kontratazioaren KONTRATAZIO MAHAIAK, 
besteak beste ondorengo erabakia hartu zuela: 
 

 LA MESA DE CONTRATACION de la 
contratación  de varios apartados del  servicio 
polivalente  para la infancia de Oñati, en reunión 
celebrada el día 11 de diciembre de 2013 entre 
otros adopto el siguiente acuerdo: 
  

B kartazalaren balorazioa:  Valoración sobre B: 
 

Azaroaren 22ko dataz arestian aipatutako 
prozeduraren B izeneko plikak ireki ziren, 
eskaintzen balorazioa honakoa izanik: 
 

 Con fecha 22 de noviembre se procedió a la 
apertura del sobre B del procedimiento de 
referencia, siendo la valoración de las ofertas la 
siguiente: 
 

 

 
 Atala Azpiatala Enpresak/ Puntuazioa 
Proiektua: 
80puntu gehienez 
 

.- Oinarritze teorikoa 
eta proiektuaren 
helburuak (5 pto) 

1. Proiektuaren, Gipuzkoako Haur eta 
Gazteen Sustapenerako Sistemarekiko 
kokapena (2 pto) 

1. Txatxilipurdi: 2 
2. AHK S. Coop: 0 
3. Leire Zumalde: 2 

  2. Marko teorikoa, helburu zehatzak eta 
proposatzen diren ekimenak era egokian 
erlazionatzea. (2 pto) 

1. Txatxilipurdi: 2 
2. AHK S. Coop: 1,5 
3. Leire Zumalde: 1,5 

  3. Zerbitzuko hartzaileen adin tarte 
ezberdinei begirako planteamendu 
zehatzak egitea. (1 pto) 

1. Txatxilipurdi: 1 
2. AHK S. Coop: 1 
3. Leire Zumalde: 1 

 .- Lan metodología 
(25 pto) 

1. Eskaintza bakoitzeko zuzeneko arretan 
jarduera arlo bakoitza nola landuko den 
zehaztea (aisia hezitzaile, parte hartzea 
adieraztea, sorkuntza, informazioa, 
orientazioa, bide laguntza). (10 pto) 

1. Txatxilipurdi: 8 
2. AHK S. Coop: 4 
3. Leire Zumalde: 4 

  2. Eskaintza bakoitza planifikatzeko, 
ebaluatzeko, koordinazio maila ezberdinen 
planteamendu egoki eta zehatz bat 
azaltzea. (10 pto) 

1. Txatxilipurdi: 8 
2. AHK S. Coop: 6,5 
3. Leire Zumalde: 8 

  3. Zeharkako lerroak nola jorratuko diren 
azaltzea. ( 5 pto) 

1. Txatxilipurdi: 5 
2. AHK S. Coop: 3 
3. Leire Zumalde: 4 

 .- Proposamena 
udalerriaren 
errealitatera 
egokitzea (25 pto) 

1. Herriko errealitatea, baliabideak, 
elkarteak... ezagutza eta haiekiko 
elkarlana eta koordinazio proposamena 
(12,5 pto) 

1. Txatxilipurdi: 10 
2. AHK S. Coop: 8 
3. Leire Zumalde: 8 

  2. Auzo zein herri mailako ekimenetan 
esku hartzeko proposamen 
Zehatzak (12,5 pto) 

1. Txatxilipurdi: 10 
2. AHK S. Coop: 8 
3. Leire Zumalde: 5 



O Ñ A T I K O  U D A L A

Proiektuaren 
kalitatea bere 
osotasunean (10 
.pto) 

1. Txatxilipurdi: 8
2. AHK S. Coop: 5
3. Leire Zumalde: 6

.- Hobekuntza 
proposamenak 
(15.pto) 

1. Txatxilipurdi: 11
2. AHK S. Coop: 5
3. Leire Zumalde: 6

Guztira/ Total 

Enpresak/ 
Enpresa 

Oinarritze 
teorikoa eta 
proiektuaren 
helburuak (5 
pto) 

Lan 
metodología 
(25 pto) 

Proposamena 
udalerriaren 
errealitatera 
egokitzea (25 
pto) 

Proiektuaren 
kalitatea 
bere 
osotasunean 
(10 pto) 

Hobekuntza 
proposamenak 
(15 pto) 

Guztira 

Txatxilipurdi 5 21 20 8 11 65 
AHK S. 
Coop 

2,5 13,5 16 5 5 42 

Leire 
Zumalde 

4,5 16 13 6 6 45.5 

Aipatutako emaitzak Oñatiko Udalaren kontratazio 
web-orrian eta Udalaren Iragarki Taulan argitara 
ematea. 

Publicar dichos resultados en la página web de 
contratación del Ayuntamiento y Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Oñati. 

Guztien jakinerako aditzera ematen dena. Lo que se hace público para su general 
conocimiento. 

Oñati 2013ko abenduaren 11an. 
Kontratazio Mahaiaren Lehendakaria 

Oñati a 11 de diciembre de 2013. 
El Presidente de la Mesa de Contratación 
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