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“A" GUTUN-AZALAREN ESKAINTZEI BURUZKO TXOSTENA 

 

KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA  

 

 

MUTRIKUKO HERRIGUNEKO HONDARTZAKO KANTINA ETA KOMUN ZERBITZUA 

 

 

1) KONTRATUAREN DATUAK: 

 

• Objektua: Mutrikuko herriguneko hondartzako kantinaren eta komunen ustiapena. 

• Epea: 2021 eta 2022ko udako denboraldiak, eta bere kasuan, 2023rako luzapena. 

• Eskaintzak aurkezteko epea: maiatzak 20. 

• Prozedimentua eta esleipen-modua: irekia eta lehiaketa bidez, urgentziazko 

prozedimentuz. 

 

2) EDUKIA ETA ERABAKIA: 

  

 Kontratazio-arauetan eta administrazio-baldintza zehatzen agirian ezarritakoa betez, bilkurak 

helburu izan du baldintza-agiriko 10. klausulako “A” moduan izendaturiko kartazalean lehiatzaileek 

aurkeztutako proposamenetako dokumentuak kalifikatzea izango da. 

 

 a) Jasotako proposamen edo parte hartzeko eskabideak 

  

 Proposamenak edo parte hartzeko eskabideak aurkezteko epean, honako hauek jaso ziren: 

 

1 zenb.ko proposamena. Erregistroko 822 sarrera zenbakia. Morena Patiño Alvarez and.  

2 zenb.ko proposamena. Erregistroko 873 sarrera zenbakia. Udane Mugerza Salegi and. 

3 zenb.ko proposamena. Erregistroko 876 sarrera zenbakia. Leire Sabaris Arruabarrena and. 

4 zenb.ko proposamena. Erregistroko 877 sarrera zenbakia. Bingen Arrasate Arreitunandia jauna. 

 

 b) Lortutako emaitzak 

  

 Kartazalak irekita, horien edukia aztertuta eta ondokoa adierazten da: 

• 1 zenb.ko proposamena. Erregistroko 822 sarrera zenbakia : Morena Patiño Alvarez and. 

 Agiriak ondo aurkeztu ditu. 

• 2 zenb.ko proposamena. Erregistroko 873 sarrera zenbakia: Udane Mugerza Salegi and.  

Agiriak ondo aurkeztu ditu. 

• 3 zenb.ko proposamena. Erregistroko 876 sarrera zenbakia. Leire Sabaris Arruabarrena and. 

Agiriak ondo aurkeztu ditu 

• 4 zenb.ko proposamena. Erregistroko 877 sarrera zenbakia. Bingen Arrasate Arreitunandia 

jauna. Agiriak ondo aurkeztu ditu. 
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c) Erabakia 

 

Aurrekoa kontuan harturik ondokoa erabakitzen da: 1, 2, 3, 4 zenbakiko eskaintzak bestelako 

ohartzarezpenik gabe ontzat eman dira. 

 

Ondorioz, "B" gutun-azala maiatzaren 25ean irekiko da, goizeko 12etan, Mutrikuko Udaletxeko 

batzar aretoan, ekitaldi publikoan. 

 

 
 Mutrikun, 2021eko maiatzaren 24an 

 

 

IDAZKARITZAKO TEKNIKARIA 

 

 

 

 

 

 

Beatriz Escobar Caballero 

 


		2021-05-24T10:00:51+0200
	BEATRIZ ESCOBAR CABALLERO - 72442113W




