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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia Iragarkiak

NEKAZARITZA SAILA

Prozedura irekiaren bidez, “Arabako Lurralde Historikoan baso suteetatik babesteko azpiegi-
turak eraikitzeko lanetarako makinak kontratatzeko” lizitazioa

1. Erakunde esleitzailea:

a) Organismoa: Arabako Foru Aldundia. Nekazaritza Saila. Nekazaritza Zuzendaritza. Mendi 
Zerbitzua.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Administrazio Kudeaketa Atala

c) Espedientearen zenbakia: 45-16-10

2. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen azalpena: “Arabako Lurralde Historikoan baso suteetatik babesteko azpiegiturak 
eraikitzeko lanetarako makinak”

b) Gauzatzeko epea: urtebete kontratua sinatzen denetik aurrera

3. Izapidetzea, prozedura eta esleitzeko era:

a) Izapidetzea: presakoa.

b) Prozedura: irekia.

4. Lizitaziorako aurrekontua: zenbatekoa, guztira: 225.000,00 euro.

5. Bermeak:

Behin-behinekoa: ez da eskatzen.

Behin betikoa: kontratuaren aurrekontuaren zenbatekoaren ehuneko 5 (BEZa aparte).

6. Agiriak eta argibideak eskuratzea:

www.araba.eus (kontratatzailearen profila)

Kontratuaren alde administratiboei buruzko kontsultak:

Nekazaritzako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua

Probintzia plaza, 4-1. 01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 181818; luzapena: 52849

e-maila: jamurrio@araba.eus

Kontratuaren alde teknikoei buruzko kontsultak:

Mendi Zerbitzua

Probintzia plaza, 4-1. 01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 181818; luzapena: 52845

e-maila: iportu@araba.eus

Helbidea: Probintzia plaza, 4, 1. solairua, eskuina Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz, 
01007 Telefonoa: 945 181818, luzapenak 52845 eta 52849
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Agiriak, dokumentazioa eta informazio osagarri eta gehigarria klausula ekonomiko admi-
nistratiboen agiriko AC) klausulan adierazi bezala eskatu eta eskuratuko dira.

7. Kontratistaren berariazko betekizunak:

a) Sailkapena (taldeak, azpitaldeak eta kategoriak): ez da eskatzen

b) Ekonomia eta finantza arloko kaudimena eta gaitasun teknikoa: ezaugarrien taulako “O” 
puntuan adierazitakoak

8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea:

a) Eskaintzak aurkezteko azken eguna: iragarki hau ALHAOn argitaratzen den hurrengo 
egunetik aurrera zortzigarrena, eguerdiko 14: 30ean. Halere, eskaintzak aurkezteko azken egun 
egun baliogabea bada, hurrengo egun balioduneko ordu bi eta erdiak arte luzatuko da epea.

b) Aurkeztu behar diren agiriak: administrazio klausula berezien agirian adierazitakoak.

c) Aurkezteko lekua:

1. Erakundea: Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorra.

2. Helbidea: Probintzia plaza, 5, behea

3. Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz, 01001.

Eskaintzak posta bidez aurkeztekotan, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erre-
gulamendu Orokorraren 80. artikuluan xedatutakoa beteko da. Faxa (eskaintzak posta bidez 
aurkezteko bakarrik): 945 181845.

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

e) Aldaeren onarpena: ez

9. Eskaintzak irekitzea:

Erakundea: Mendi Zerbitzuaren bulegoak

Helbidea: Probintzia plaza, 4, 1. Solairua, ezkerra

Herria eta posta kodea: 01001 Vitoria-Gasteiz.

“B” gutun azala (kontratatzeko gaitasuna) ekitaldi pribatuan irekiko da, hamaiketan, propo-
samenak aurkezteko epea amaitu eta hirugarren egun baliodunean, Mendi Zerbitzuak Probintzia 
plazako 4. zenbakian dituen bulegoetako 1. solairuan, ezkerrean.

A gutun azala (eskaintza ekonomikoa eta formula bidez neurtu daitezkeen irizpideak) 
eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondorengo bosgarren egun balioduneko 11: 30ean irekiko 
da ekitaldi publikoan, Mendi Zerbitzuak Probintzia plazako 4. zenbakian dituen bulegoetako 1. 
solairuan, ezkerrean.

10. Bestelako informazioak: Begiratu administrazio klausula berezien agiria.

11. Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.

12. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidalitako eguna: ez dagokio.

13. Hala badagokio, deialdiaren inguruko argibideak ageri diren atari informatikoa edo web 
orria, zeinetan agiriak eskuratu baitaitezke:

www.araba.eus (kontratatzailearen profila).

Vitoria-Gasteiz, 2016ko ekainaren 29a

Nekazaritza Saileko diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO
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