
 

 

2015/H/00368-43/15 ESPEDIENTEA 
 

LEIOAKO UDALA 
 

“Peruri auzoko kale bateko kalteak konpontzea” izeneko lanak kontratatzea ahalbidetuko duen 
espedientearen hasiera. 

 

 Alkate-Presidenteak emandako 2015eko abuztuaren 7ko 1787/15. dekretuaren bitartez, Peruri 
auzoko kale bateko kalteak konpontzea izeneko lanen kontratazio prozedurari hasiera eman zitzaion. 
Prozedurak honako ezaugarri hauek ditu: 
 

1. Erakunde adjudikatzailea. 
a)Erakundea: Leioako Udala. 
a) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Udal Bulego Teknikoa. 
b) Espediente zenbakia: Abuztuaren 7ko 1787/15 dekretua. 
 

2. Kontratuaren helburua. 

− Helburuaren deskribapena: Peruri auzoko kale bateko kalteak konpontzea. 
 

3. Adjudikazioaren tramitazioa, prozedura eta modua. 
a) Tramitazioa: Ohikoa. 
b) Prozedura: Irekia. 

 

4. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua:  

− 168.918,39  euro (BEZ gabe) edo 204.391,25 euro (BEZa barne), lanen zuzenketaren ardura duen 
LKS Ingeniería S. Coop. enpresak idatzitako proiektu teknikoaren arabera. 

 

5. Behin-behineko bermea: Ez da behar. 
 

6. Behar den sailkapena: 
 

- K taldea: Bereziak , 2 azpitaldea, b) kategoria. 
- G taldea: Kaleak eta Pistak, 6 azpitaldea, a) kategoria. 

 

7.  Lehiaketa adjudikatzeko irizpideak: 
 

- Balorazioaren mendekoak :  
Ez dago prozedura honetan. 
 

-    Berez sortzen direnak:  

- Eskaintza ekonomikoa: ................................................0 puntutik 85 puntura 

- UNE-ENE-ISO 9001 normaren araberako  
Kalitate Kudeaketaren Sistema ziurtagiria izatea….........................5 puntu 

- UNE-ENE-ISO 14001 normaren araberako 
Ingurugiro Kudeaketaren Sistema ziurtagiria izatea ……….…..5 puntu 

- OHSAS 18001 normaren araberako Laneko 
Segurtasun eta Osasun Kudeaketaren  
Sistema ziurtagiria izatea ……………………………. …….....5 puntu 
GUZTIRA ............................................... 0 puntutik 100 puntura 

 
 
 
 
 



 

 

8. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea: 
a) www.leioa.eu aurkitzen den kontratugilearen profila (Iragarkia, Baldintza plegua eta Proiektua) 
b) Dokumentuak eta informazioa eskuratzeko epe-muga: Eskaintzak aurkezteko bukatzen den 

eguna. 
 

9. Eskaintzak aurkeztea: 
a) Aurkezteko epemuga: hogeita hamasei (36) egun natural, iragarki hau BAO-n argitaratu eta 

hurrengo egunean kontatzen hasita. 
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintza pleguan azaldutakoa. 
c) Aurkezteko lekua: Leioako Udaleko Erregistro orokorrean, Udaletxean, Elexalde auzoa, 1, 

48940-Leioa, bukatzeko egunaren 13:00ak arte. 
 
10. Eskaintzak irekitzea: Baldintza pleguan azaldutakoa. 
 
11. Iragarkietarako gastuak: 500,00 euro. 
 

Leioa, 2015eko abuztuaren 7a 
 

Alkatea, 
 
 
 

Izp. Mª Carmen Urbieta González 
 


