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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUIAKO UDALA

Zuhaitz-loteak besterentzeko lizitazioa

Udalbatzak, 2016ko uztailaren 14ko erabakiaren bitartez, erabilera publikoko 734. mendiko 
Rikilun (1. lotea) eta Aretxaltuaga (2. lotea) eremuetan bi zuhaitz-lote besterentzeko kontrata-
zioaren espedientea onartu du, esleipen-irizpide bakarreko (prezioa) prozedura ireki bidez eta 
aipatu kontratua arautuko duten baldintza fakultatibo eta administratiboen pleguen bitartez.

1. Erakunde esleitzailea: Zuiako Udala.

2. Kontratuaren helburua: baso-aprobetxamenduak besterentzea.

— Loteak: bai.

1. lotea: 734. EPMko Rikilun eremua, intsignis pinuko 445 oinez osatua, 1.560,712 m3-ko zur 
bolumenarekin, baso-soilketa.

2. lotea: 734. EPMko Aretxaltuaga eremua, intsignis pinuko 2.124 oinez osatua, 5.511,464 m3-ko 
zur bolumenarekin, baso-soilketa.

3. Gauzatzeko epea: urtebete.

4. Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko modua:

— Tramitazioa: ohikoa.

— Prozedura eta esleitzeko modua: irekia irizpide bakarrarekin, prezioa.

5. Gutxieneko lizitazio-mota (BEZ gabe):

— 1. lotea: 74.978,91 euro gehi BEZ.

— 2. lotea: 264.702,82 euro gehi BEZ.

6. Esleipenaren oinarri izango den irizpidea: preziorik onena.

7. Behin-behineko bermea: ez da eskatzen.

— Behin betiko bermea: kontratua esleitzeko zenbatekoaren ehuneko 5, BEZ kanpo.

8. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:

— Erakundea: Zuiako Udala (Udaletxe plaza, 1 – Murgia; telefonoa: 945430005; telefaxa: 
945430366, helbide elektronikoa: azuia.general@ayto.araba.eus; kontratatzailearen profila: 
www.zuia.eus; eta plataforma www.euskadi.eus).

— Dokumentazioa eta informazioa jasotzeko azken eguna: proposamenak aurkezteko azken 
egunera arte, jendearen arretarako ordutegian.

9. Kontratistaren betebeharrak: kaudimen ekonomiko eta finantzario, tekniko edo profesio-
nala, baldintzen pleguko 6.ak xedatutakoaren arabera.

10. Eskaintzak aurkeztea: 15 egun natural, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik. Azken 
eguna larunbata edo jaieguna balitz, hurrengo egun baliodunera pasatuko da.

— Postaz bidaltzea: baldintza administratibo berezien pleguko 11.ean ezarritako baldintzetan.
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— Aurkeztu beharreko dokumentazioa: baldintza administratibo berezien pleguan adiera-
zitakoa.

— Aurkezteko tokia: Zuiako udal-erregistroa.

11. Eskaintzak irekitzea:

— Erakundea: Zuiako udaletxeko bilera-aretoa.

— Data: eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta laugarren egun baliodunera. Larunbata bada 
hurrengo egun baliodunera pasatuko da.

— Ordua: 14:00.

12. Beste argibide batzuk:

— Iragarkien gastuak: esleipendunaren kontura.

Murgian, 2016ko uztailaren 15ean

Alkate-udalburua
UNAI GUTIÉRREZ URKIZA
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