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2O17KO OTSAILARE N IEKO EBAZPENA, GIPUZKOAKO PARKETXE SAREA
FUNDAZIOAREN KO N TRAT AZIO MAHA¡ARE NA, ARANTZAZU KO AT E RPETXEAN
(oÑAflN) A ETA DINAMIZAZIO ZERBITZUA EMATEKO OO3/20I6
KONTRATUA ES ITZEN DUENA

I

ONDORIOZ: Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioaren Patronatoak 2016ko
abenduaren 22an adostu zuen Arantzazuko aterpetxean (Oñatin) arreta eta
dinamizazio zerbilzua emateko 003/2016 espedientea onartzea, publizitaterik gabeko
prozedura negoziatuz esleitzeko, Fundazioak zehaztutako administrazio klausulen
pleguen eta baldirtlza teknikoen agiriaren arabera.

ONDORIOZ: Kontratua, duen edukia aintzat hartuta, 2. mailako kontratu gisa sailkatu
zen Gipuzkoako iParketxe Sarea Fundazioko Patronatoak 2010eko irailaren 13an
onartutako barne kontratazio arauen arabera. Arau horiek Gipuzkoako Parketxe Sarea
Fundazioaren wÇbguneetan (.http://wvurw.qipuzkoamendizmendi.neUparketxeak eta

I

http://vvww.parket*e'sarea.orq) argitaratu ziren. Hala, kontratua prozedura negoziatu
bidez esleitu aha{ izango da, Fundazioko Patronatuak horixe erabaki zuelako, hain
zuzen, 20 1 6ko abgnd uare n 22an eg i n zuen bezala.
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ONDORIOZ: Li-Zitazio-deialdia, administrazio-klausulen pleguak eta baldintza
teknikoen agiria ZbtOfo akjenduaren 26an igorri zitzaien prozedura negoziatuan parte
hartu behar zuten:Ana Peñalva andereari, Joseba Longarte jaunari zein Concepción
Moreno eta Ma Je$ús Zubizarreta andereei.
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Acarreta Rodrígue
gisa zuena, 2017t
ikuskatu eta balor¿

z jauna idazkari (hitz egin bai, baina bozkatze eskubiderik ez zuena)
<o urtarrilaren 31n bildu zen, aurkeztutako proposamenak aztertu,
ltzeko.
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KONTUAN HARTU DUTE: Kontratazio mahaiak, proposamena aztertu ondoren,
JOSEBA LONGARTE jaunari kontratua esleitzea proposatu pu, enpresa horren
proposamena egokia delako, ikuspegi teknikoari eta kalitateari dagokionez, behintzat,
fundazioaren nahiak betetzeko

Erreferentziazko espedienteak dituen pleguak, jasotako doku
xedapenak eta aplikazio orokorreko gainerako kontuak aztertu di

aipatutako

EBATZI DUT:

LEHENDABIZI- JOSEBA LONGARTE jaunari (NAN 1537258 esleitzea 003/2016
(Oñatin) arreta etazenbakidun kontratazio espedientea, Arantzazuko aterpetxean

dinamizazio zerbitzua kontratatzeko.

BIGARRENA.- Sektore publikoko kontratazio legearen testu
153. artikuluetan adierazitakoaren arabera, interesatuek kont
ahal izango diotê proposamenak baztertzeko erabilitako affazo
hala nola esleipena jasotzeko erabakigarriak diren ezaugarrien

HIRUGARRENA.- Honako ebazpena jakinaraziko zaie i

organoaren profilean argitaratuko da
eta . http ://t¡ttrtw. parketxesarea. orq), sektore publikoko

n 151. eta
mahaiari eskatu

iei informazioa,
tn rukoa

eta kontratazio

legearen testu
jakinaiazpenabateratuaren 53. eta 151. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

jasotzen denetik kontatzen hasita hamabost laneguneko epean atuko da

Donostian, 2017ko otsailaren lean

Alfonso Rodríguez txa Arizti Larraza
Kontratazio iko o. Mahai b rua


