
2016ko abuztuaren 8a, astelehena  •  88 zk. 

1/2

2016-02891

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LARRINBEKO ADMINISTRAZIO BATZARRA

Kontratatzea Larrinbeko eskola etxea gizarte etxerako gaitzeko proiektuko obrak

Larrinbeko Administrazio Batzarrak, 2016ko uztailaren 30eko erabaki bidez, baimena eman 
zuen kontratatzeko Larrinbeko eskola etxea gizarte etxerako gaitzeko proiektuko obrak, ondoren 
azaltzen diren ezaugarrien arabera:

1- Erakunde esleitzailea:

a) Erakundea: Larrinbeko Administrazio Batzarra.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: obrak eta zerbitzuak.

c) Espediente zenbakia: 1/2016.

2- Kontratuaren xedea:

a) Xedearen azalpena: kontratatzea Larrinbeko eskola etxea gizarte etxerako gaitzeko proie-
ktuko obrak.

b) Loteak eta zenbakiak: ez.

c) Gauzatzeko lekua: Larrinbe

d) Iraupena: 12 hilabete.

e) Luzapena: indarreko legeriak exijitzen dituen baldintzak eta inguruabarrak ematen badira 
soilik luzatu ahalko da.

3- Izapidetzea eta prozedura:

a) Izapidetzea: ohikoa.

b) Prozedura: irekia.

4- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 440.431,92 euro (BEZa aparte).

5- Bermeak:

Behin-behinekoa: 13.212,96 euro.

Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren ehuneko 5, BEZa aparte.

6- Agiriak eta argibideak eskuratzea:

a) Erakundea: Amurrioko Udala.

b) Helbidea: Juan Urrutia plaza, zk.g.

c) Herria: Amurrio.

d) Telefonoa: 945 891161.

e) Kontratatzailearen profilaren helbide elektronikoa: www.amurrio.org.

f) Agiriak eta argibideak eskuratzeko eta eskaintzak aurkezteko azken eguna: eskaintzak 
aurkezteko azken eguna.

7- Kontratistaren berariazko betekizunak: agirietan ezarritakoak.
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8- Eskaintzak aurkeztea:

a) Eskaintzak aurkezteko azken eguna: iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrerako 26. egun naturala. Azken eguna larunbata, igandea edo jaieguna bada, epea hurrengo 
egun baliodunean amaituko da (gehienetan astelehena).

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausula berezien agirian eskatutakoak.

c) Eskaintzak aurkezteko lekua: Amurrioko Udalaren erregistro orokorra, zeina udaletxean 
bertan baitago (Juan Urrutia plaza, zk.g.).

9- Eskaintzak irekitzea:

a) Erakundea: Larrinbeko Administrazio Batzarra. Kontzeju aretoa

b) Helbidea: La Iglesia auzoa, zk.g.

c) Herria: Larrinbe

d) Eguna: “B” gutun azala ekitaldi publikoan irekiko da, eskaintzak aurkezteko azken egu-
naren osteko bigarren larunbat baliodunean, 12: 00etan.

10- Iragarkiaren gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.

Larrinbe, 2016ko uztailaren 27a

Lehendakaria
JUAN CARLOS RUÍZ
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