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Getariako Portuko ibilgailuen aparkaldi mugatuko zaintza burutzeko parkimetro
makinen alokairu eta mantenu kontratua 2017. urterako.
2017 urteko udaldian Portuko eremuan TAO/OTA sistema jarri behar da aparkaldi mugatuko
zaintzaren kudeaketa egokirako, helburu horrekin pertsonala kontratatuko da eta bestalde
ticketak lortzeko makinak alokatu behar dira.
Aurreko urteetan Gertek enpresari esleitu zaio makinen alokairu zerbitzua emaitza onarekin.
2017. udaldirako aurrekontua aurkeztea eskatu zaio Gertek enpresari eta aurreko urtearekiko
prezioaz mantentzeaz gain hobekuntzak aurkeztu ditu.
Gertek enpresak Zarauzko udalerrian parkimetroen alokairu zerbitzua eskeintzen duenez,
bertan personal teknikoa izaten du eta matxuren aurrean berehalako zerbitzua eskaintzen du.
Zarauzko Udalak zerbitzuaren lehiaketa egiten duenean gure udalerriak behar dituen
zerbitzuak kontutan izatea eskatuko zaio.
Kontratuaren munta kontutan hartuta, erabakia hartzea Alkateari dagokio.
Eta ditudan eskuduntzak erabiliz ERABAKI DUT:
LEHENA: GERTEK SOCIEDAD DE GESTION Y SERVICIOS SAk 2017/05/17an egindako
eskaintza onartzea (666 sarrera zenbakia), eta honen ondorioz, 2017ko udaldian portu
eremuan aparkaldi mugatuko zaintzaren kudeaketa egokirako ticketak emateko parkimetro
makinen alokairu eta mantenu eskaintza orokorra esleitzea, 17.845,91 € + 3.747,64 (BEZa)
guztira 21.593,55 €ko prezioan.
BIGARRENA: Lanaren helburu zehatzak zehaztu eta jarraian zerrendatu:
Tiketak saltzeko makinak alokatzea, udaldian zerbitzua emateko.
Tiketak saltzeko makinak instalatzea eta kontratua amaitzean kentzea, baita udaldian
zerbitzua emateko behar den seinaleztapena ere.
Mantentze-Iana, konponketa, eta hamabost egunez behin dirua biltzea. Mantenze-Ianean
sartuta dago makinen erabilerari buruz zehatz-mehatz azaldutako txostenak jaulkitzea.
Eman beharreko materiala hau da:
17 parkimetro SAIPE eredua
4 sarrera-irteera seinale
9 oroigarriko seinale
HIRUGARRENA: GERTEK SOCIEDAD DE GESTION Y SERVICIOS SAren alde eta 2017ko
ekitaldiko aurrekontuaren 2000.202.133.00.01 kontu-sailaren kontura 17.845,91 € gehi
3.747,64 € BEZakoak, guztira 21.593,55 €ko kreditua onartzea.
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LAUGARRENA: Erabaki honen berri GERTEK SOCIEDAD DE GESTION Y SERVICIOS SAri
ematea, adieraziz bere kontra egiteko bidezkoak diren helegite moduak eta epeak.
BOSGARRENA: Erabaki honen berri udalbatzarrari ematea bere hurrengo ohiko bileran.
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