
 
 

 

IRAGARKIA 
 
 

“UEMAren komunikazio zerbitzuak” gauzatzeko lizitazio iragarkia. Publizitaterik 
gabeko prozedura negoziatuaren bidez, eta  ohiko tramitazioa. 
 
1.- Entitate Esleitzailea: 
 
a) Entitatea: Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea 

b) Espedientea izapidatzen duena: Koordinazioa 
c) Espedientearen zenbakia: - 
d) Kontratazio profilaren helbidea: www.uema.eus 
 
2.-Kontratuaren xedea. 
 
a) Kontratazio espedientearen hasiera: Zuzendaritza batzordea, 2016ko azaroaren 
10ean. 
 
b) Helburuaren azalpena: “UEMAren komunikazio zerbitzuak” ematea.  
 
d) Kontratuaren epealdia: Urtebeteko epea. 2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 
31ra. 
 
3.- Izapidetza, prozedura eta adjudikatzeko modua. 
 
a) Izapidaketa: Ohikoa. 
 
b) Prozedura: Publizitaterik gabeko prozedura negoziatua (gaitasuna duten hiru 
enpresari eskaintza egitea eskatzea). 
 
c) Negoziazio irizpideak: 
 
Proposamen orokorra: 53 puntu 
Eskaintza ekonomikoa: 20 puntu 
Giza baliabideak: 20 puntu 
Disponibilitatea: 20 puntu 
 
4.- Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: 
 
-Lizitaziora aurkezteko oinarrizko aurrekontua, guztira 44.640koa izango da,  %21eko 
BEZ barne. 



 
6.- Bermeak. 
 
Behin-behinekoa: ez dago. 
 
Behin betikoa: Esleipen prezioaren %5 (BEZ gabe). 
 
7.- Eskatzailearen betebehar bereziak. 
 
a) Kaudimen ekonomiko, finantziario eta teknikoari buruzko agiriak: Administrazio 
Baldintza zehatzen agiriaren 18.1 klausularen f) apartatuan jaso dira: 
- Kaudimen ekonomikoa: SPKLTB-ren 75. artikuloa. 
 
8.- Dokumentazioa eta informazioa non eskuratu. 

a) Dokumentazioa eta informazioa non eskuratu: UEMA, Aulestiko bulegoa. 

b) Helbidea: Donibane enparantza 1, 1.a.  

c) Herria eta Posta Kodea: 48380 Aulesti  
d) Telefonoa: 946 279 195 
f) Helbide elektronikoa: koordinazioa@uema.eus 
 
9.- Eskaintzak nola egin. 
 
a) Eskaintza egiteko azken eguna: 2016ko abenduak 16. 
 
Epe bera izango da dokumentazioa edota informazioa jasotzeko. 
 
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa:  Pleguetan zehaztutakoa 
 
c) Aurkezteko tokia:  UEMAren Aulestiko bulegoa  
(8.b eta 8.c . puntuetan zehaztutako helbidean). 
 
Proposamenak aipatutako lekuan astelehenetik ostirala bitartean, goizeko 9etatik 
eguardiko 14:00etara aurkeztuko dira. 
 
Proposamenak posta bidez ere bidal daitezke. Kasu horretan, bidalketak Postetxeko 
bulegoan duen data egiaztatu beharko du enpresariak eta egun berean eskaintzaren 
bidalketa kintratazio organoari jakianarazi, telegrama edo faxez. Bi baldintza horiek 
betetzen ez baditu, proposamena ez da onartuko, baldin eta kontratazio organoak, 
aipatutako epea amaitzen den egunean baino beranduago jasotzen badu hura. 

 


