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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZURBAOKO ADMINISTRAZIO BATZARRA

Zurbaon pilotalekua eraikitzeko proiektua kontratatzeko lizitazioa

Zurbaoko Administrazio Batzarrak, 2016ko irailaren 14an egindako kontzeju irekian, onartu 
zuen klausula ekonomiko-administratiboen agiria, zeinak lehiaketa arautuko duen Zurbaon 
pilotalekua eraikitzeko obra kontratua prozedura irekiaren bidez esleitzeko.

1. Erakunde esleitzailea: Zurbaoko Administrazio Batzarra

2. Kontratuaren objektua

a) Xedearen azalpena: prozedura irekia, Zurbaon pilotalekua eraikitzeko obren kontratazio-
rako.

b) Loteak eta zenbakiak: ez.

c) Gauzatzeko lekua: Zurbao

d) Gauzatze epea (hilabetetan): hamar hilabete.

3. Izapidetzea, prozedura eta esleitzeko era

a) Izapidetzea: ohikoa.

b) Prozedura: irekia

c) Esleipenerako irizpideak: preziorik baxuena: gehienez ere, 60 puntu.

gauzatzeko epea laburtzea: gehienez ere, 8 puntu.

berme epea luzatzea: gehienez ere, 10 puntu.

memoria eta obraren programazioaren koherentzia: gehienez ere, 22 puntu.

d) Ikusi klausula ekonomiko-administratiboen agiria, puntuazioa finkatzeko.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Lizitazio oinarria: 346.223,11 euro BEZa: 72.706,85 euro

Kontratuaren aurrekontua: 418.929,96 euro

5. Bermeak

a) Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren ehuneko 5, BEZa aparte.

6. Agiriak eta argibideak eskuratzea

a) Copistería Copigraf, Babesgabetuen Andra Mariaren plazako 2 zenbakia, Vitoria-Gasteiz 
01004. Telefonoa: 945 284 447. Zurbaoko Administrazio Batzarra, telefonoa: 609 527 231

b) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:

Agiriei buruzko informazioa eta informazio osagarria jasotzeko eskaera, beranduenik, 
eskaintzak aurkezteko epea bukatu baino 12 egun lehenago aurkeztu behar da.

Informazio gehigarria jasotzeko eskaera, beranduenik, eskaintzak aurkezteko epea bukatu 
baino 9 egun lehenago aurkeztu behar da.
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7. Kontratistaren berariazko betekizunak

8. Eskaintzak aurkeztea

a) Azken eguna: hogeita sei egun naturaleko epea, lizitazioaren iragarkia ALHAOn argitaratu 
eta hurrengo egunetik aurrera.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausulen agirian jasotzen direnak.

c) Eskaintzak aurkezteko lekua: Arratzua-Ubarrundiako udaletxean (Uribea kalea, 12. Posta 
kodea: 01520. Telefonoa: 945 299 516. Durana, Araba), astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 
14:00etara. Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi beharko dion epea: bi hilabete, eskaintzak 
irekitzen direnetik aurrera.

d) Aldaerak onartzea: ez

9. Eskaintzak irekitzea

a) Erakundea: Zurbaoko Administrazio Batzarra

b) Posta kodea eta herria: 01520 - Zurbao

c) Irekitze eguna: “A” gutun azala, formulen bidez ebaluatu daitezkeen irizpideei buruzkoa, 
eskaintzak aurkezteko epea bukatzen den egunaren ondorengo hamargarren egun baliodunean 
irekiko da, 12:00etan.

10. Bestelako argibideak: ikusi klausula administratiboen agiria.

11. Iragarkien gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.

12. Iragarkia Europako erkidegoen egunkari ofizialera bidaltzea: ez dagokio.

Zurbao, 2016ko urriaren 13a

Lehendakaria
FERNANDO MURILLO
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