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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia Iragarkiak

EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

Lizitazioa, Martiodako Hurtado de Mendozatarren dorretxea zaharberritzeko obrak kontrata-
tzeko, prozedura irekiaren bidez

1. Erakunde esleitzailea:

a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia. Euskara, Kultura eta Kirol Saila

b) Espedientea izapidetzen ari den bulegoa: Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Idazkaritza 
Teknikoa

c) Espediente zenbakia: 16/PH 3

2. Kontratuaren xedea:

a) Mota: obra

b) Azalpena: Lizitazioa, Martiodako Hurtado de Mendozatarren dorretxea zaharberritzeko 
obrak kontratatzeko, prozedura irekiaren bidez.

c) Gauzatzeko epea: Hiru hilabete, obraren hasiera egiaztatzeko aktaren datatik aurrera 
kontatuta.

3. Izapidetzea, prozedura eta esleipena

a) Izapidetzea: ohikoa.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleipena: ezaugarrien taulako U puntuan zehaztutako irizpideen arabera.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

Zenbatekoa, guztira: 341.284,26 euro, BEZa barne. (282.053,11 euro gehi BEZaren 59.231,15 
euro)

5. Bermeak:

Behin-behinekoa: ez da eskatzen.

Behin betikoa: esleipenaren ehuneko 5 (BEZa aparte).

6. Agiriak eta argibideak eskuratzea:

a) Bulegoa: Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua

b) Helbidea: Probintzia plaza, 5, 4. solairua.

c) Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz, 010001

d) E-mail: jmvillanueva@araba.eus

e) Telefonoa: 945 181818

f) Faxa: 945181947

7. Kontratistaren berariazko betekizunak:

a) Sailkapena: K taldea, 7 azpitaldea, 2 kategoria.
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b) Ekonomia eta finantza arloko kaudimena eta gaitasun teknikoa eta profesionala: ikusi 
ezaugarrien taulako O puntua eta administrazio klausulen agiria.

c) Berariazko beste betekizun batzuk: ikusi klausula administratiboen agiria.

8. Eskaintzen aurkezpena

a) Eskaintzak aurkezteko epea: epea 26 egunekoa izango da, lizitazio iragarkia ALHAOn 
argitaratzen denetik aurrera, 14:30 arte. Azken egun horretan jendaurreko ordutegia berezia 
bada Arabako Foru Aldundian (2016an: abuztuaren 4a, 8a, 9a eta 10a eta irailaren 12a), 12:30 
baino lehen aurkeztu beharko dira Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausulen agirian adierazitakoak.

c) Aurkezteko lekua: Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra (Probintzia plaza, 5, 
behea. 01001 Vitoria-Gasteiz).

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: bi hilabete, proposamenak irekitzen diren 
unetik aurrera.

9. Eskaintzak irekitzea:

C gutun azala eskaintzak aurkezteko epea bukatu eta hirugarren egun baliodunean irekiko 
da, goizeko 10:00etan, Euskara, Kultura eta Kirol Zuzendaritzaren bilera gelan (Probintza plaza, 
5, 3. solairua).

10. Argibide gehiago:

(Ikusi administrazio klausulen agiria. Bereziki, gizarte arloko baldintza bereziak, kontratua 
gauzatu bitartean: ikusi ezaugarrien taulako Y atala.

Kontratu hau loturik dago lan alorrean indarrean dauden lege, erregelamendu eta hitzarmen 
xedapenak betetzeko beharrari, eta bereziki une orotan ALHAOn argitaraturik dagoen eraikuntza 
eta herrilan arloko Arabako hitzarmenaren azken testuari.

11. Iragarki gastuak

Esleipendunak ordainduko ditu.

12. Deialdiaren inguruko argibideak ageri diren edo agiriak eskuratu daitezkeen atari infor-
matikoa edo web orria. www. araba.eus (“kontratatzailearen profila”)

Vitoria-Gasteiz, 2016ko abuztuaren 3a

Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua
IGONE MARTÍNEZ DE LUNA UNANUE
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