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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia Iragarkiak

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

Prozedura irekia, Araban otsoak eta sai arreak ganaduari eragindako kalteen peritaziorako 
zerbitzu teknikoak kontratatzeko

Urriaren 25eko 298/2017 Foru Agindua betez, eta indarreko araudian xedatutakoaren ara-
bera, Araban otsoak eta saiak ganaduari eragindako kalteen peritaziorako zerbitzu teknikoak 
kontratatzeko prozedura irekirako deialdia iragartzen da.

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia.

b) Espedientea izapidetuko duen bulegoa: Natura Ondarearen Zerbitzua.

c) Espedientearen zenbakia: 17/048.

2. Kontratuaren xedea.

a) Xedearen azalpena: Araban otsoak eta sai arreak ganaduari eragindako kalteen perita-
ziorako zerbitzu teknikoak.

b) Loteak eta zenbakiak: kasu honetan ez da beharrezkoa.

c) Gauzatzeko lekua: Araba.

d) Gauzatzeko epea: bi urte, beste bi urtez luza daiteke.

3. Izapidetzea, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapidetzea: ohikoa.

b) Prozedura: irekia.

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuaren urriaren 25eko 298/2017 Foru Aginduaren 
bidez onartua.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

Lizitaziorako oinarri izango den kontratuaren aurrekontua kopuru honetan ezarri da: 
75.564,50 euro, BEZa barne.

5. Bermeak.

Behin-behinekoa: ez da eskatzen.

6. Agiriak eta argibideak eskuratzea:

a) Erakundea: Ingurumen eta Hirigintza Saileko Natura Ondarearen Zerbitzuan edo Arabako 
Foru Aldundiko web orrian www.araba.eus sakatu kontratatzailearen profila.

b) Helbidea: Probintzia plaza 4, 2. solairua.

c) Herria eta posta kodea: Gasteiz, 01001.

d) Telefonoa: 945181818. Luz.: 52843

e) Telefaxa: 945 181915

http://www.araba.eus
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7. Kontratistaren berariazko betekizunak.

Bestelako betekizunak: kasu honetan ez da beharrezkoa.

8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea:

a) Aurkezteko epea: 2017ko azaroaren 21a, 14:30ak arte. Posta bidezko eskaintzarik aurkezten 
bada, Kontratuetarako Araudi Orokorrak 80. artikuluan xedatutakoa beteko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausulen agirian adierazitakoak.

c) Lekua:

1. Erakundea: Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra.

2. Helbidea: Probintzia plaza, 5 - beheko solairua.

3. Herria eta posta kodea: 01001 Gasteiz

4. Telefaxa: 945 181754

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: ezleipenaren arte.

9. Eskaintzak irekitzea.

C gutun azala azaroaren 24an irekiko da; lekua eta ordua kontratatzailearen profilean ira-
garriko dira.

SPKLko 150.2 artikulua aplikatzen bada, C gutun azala aurreko laukian adierazi den bezala 
irekiko da; A gutun azala, berriz, honela:

A gutun azala interesdunei behar bezala jakinaraziko zaien egunean irekiko da, formulen 
bidez ebalua ezin daitezkeen irizpideak baloratzeko txostena egin eta gero. Irizpide horiek hu-
rrengo atalean ezarriko dira.

10. Bestelako argibideak: ikus administrazio klausulen agiria.

11. Iragarki gastuak. esleipendunak ordainduko ditu.

12. Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera bidali zen eguna: kasu honetan ez 
da beharrezkoa.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko urriaren 26a

Igurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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