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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia Iragarkiak

ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA 
FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

Prozedura ireki bidezko lizitazioa, “Kasinoa zaharberritzea Laudioko Lamuza parkean” lanena

1. Erakunde esleitzailea:

a) Organismoa: Arabako Foru Aldundia. Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren 
eta Foru Administrazioaren Saila. Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza. Arkitektura Zerbitzua.

b) Espedientea izapidetzen ari den bulegoa: Arkitekturako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua.

c) Agiriak eta argibideak eskuratzea:

1) Bulegoa: Arkitekturako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua.

2) Helbidea: Probintzia plaza, 4, barrualdea – 1. solairua – La Blanca eraikina.

3) Herria eta posta kodea: 01001 Gasteiz

4) Telefonoa: 945181818. Luz.: 52874

5) Telefaxa: 945181910

6) Posta elektronikoa: dfa@araba.eus

7) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: www.araba.eus

8) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:

agiriei buruzko informazioa eta informazio osagarria jasotzeko eskaera, beranduenik, 
eskaintzak aurkezteko epea bukatu baino 10 egun lehenago aurkeztu behar da.

Informazio gehigarria jasotzeko eskaera, beranduenik, eskaintzak aurkezteko epea bukatzen 
den eguna baino 10 egun lehenago aurkeztu behar da.

d) Espediente zenbakia: 2015/05.

2. Kontratuaren xedea:

a) Mota: obra.

b) Deskribapena: Kasinoa zaharberritzea Laudioko Lamuza parkean.

c) Loteak (banaketa, kopurua eta unitate kopurua): ez dagokio.

d) Gauzatzeko/emateko lekua:

1) Helbidea: Lamuza parkea

2) Herria eta posta kodea: Laudio (Araba) 01400

e) Gauzatzeko/emateko epea: zortzi hilabete.

f) Luzapena:

g) Esparru akordioa ezartzea: ez dagokio.

h) Erosteko sistema dinamikoa: ez dagokio.
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i) CPV (nomenklatura erreferentzia): 45212350-4 Historia edo arkitektura intereseko eraikinak.

3. Izapidetzea eta prozedura:

a) Izapidetzea: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

c) Enkante elektronikoa: ez.

d) Esleipen irizpideak: ikus administrazio klausulen agiria.

4. Kontratuaren gutxi gorabeherako zenbatekoa:

5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

a) Zenbateko garbia: 983.226,20 euro. Zenbatekoa, guztira: 1.189.703,70 euro.

6. Bermeak:

- Behin-behinekoa: ez da eskatzen.

- Behin betikoa: esleipen zenbatekoaren ehuneko 5 (BEZa aparte).

7. Kontratistaren berariazko betekizunak:

a) Sailkapena (taldea, azpitaldea eta kategoria): C taldea – azpitalde guztiak – 3. kategoria.

b) Ekonomia eta finantza arloko kaudimena eta gaitasun tekniko eta profesionala: ikus ez-
augarrien taulako “O” puntuan adierazitakoak eta administrazio klausulen agiria.

c) Berariazko beste betekizun batzuk: ikus administrazio klausulen agiria.

d) Erreserbatutako kontratuak: ez.

8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea:

a) Aurkezteko epemuga: 26 egun natural, lizitazio iragarkia ALHAOn argitaratzen denetik 
aurrera, 14:30erako. Azken egun horretan jendaurreko ordutegia berezia bada Arabako Foru 
Aldundian (2016. urtea: abuztuak 4, 8, 9 eta 10 eta irailak 12), 12:30ak baino lehen aurkeztu 
beharko dira Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean.

b) Aurkezteko modalitatea: ikus administrazio klausulen agiria.

c) Eskaintzak aurkezteko lekua:

1. Bulegoa: Arabako Foru Aldundiaren erregistro orokorrean edo beste erregistro batzuetan, 
08:30etik 14:30era.

2. Helbidea: Probintzia plaza, 5 - behea.

3. Herria eta posta kodea: 01001 Gasteiz

4. Helbide elektronikoa: dfa@araba.eus

d) Eskaintzak aurkeztera gonbidatu nahi den enpresa kopurua (prozedura murriztua): ez 
dagokio.

e) Aldaeren onarpena: ez dagokio.

f) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: bi hilabete, eskaintzak irekitzen direnetik 
aurrera.

9. Eskaintzak irekitzea:

a) Azalpena: C gutun azala.

b) Helbidea: 10 aretoa. Probintzia plaza, 4, barrualdea – La Blanca eraikina.
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c) Herria eta posta kodea: 01001 Gasteiz.

d) Data eta ordua: eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondorengo hirugarren egun baliodu-
nean, 10:00etan.

10. Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.

11. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali zen eguna: ez dagokio.

12. Beste argibide batzuk: ikus administrazio klausulen agiria. Bereziki, kontratua betetzeko 
baldintza bereziak, sozialak: ikus ezaugarrien taulako Y) idatz zatia.

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

13. Deialdiari buruzko argibideak edo baldintza agiriak lortzeko informatika ataria: 
(kontratatzailearen profila). www.araba.eus (kontratatzailearen profila)

Vitoria-Gasteiz, 2016ko irailaren 8a

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru diputatua
CRISTINA GONZALEZ CALVAR
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