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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUIAKO UDALA

Murgiako Domingo de Sautu kalean ur-horniduraren kanalizazioa berritzeko lanen proiektuaren 
idazketa, zuzendaritza fakultatiboa eta segurtasun- eta osasun-koordinazioa kontratatzeko 
lizitazioa

Alkatetzaren 2016ko uztailaren 14ko 204. Dekretuaren bitartez Murgiako Domingo de Sautu 
kalean ur-horniduraren kanalizazioa berritzeko lanen proiektuaren idazketa, zuzendaritza fakul-
tatiboa eta segurtasun- eta osasun-koordinazioa eta elektrizitate- eta telekomunikazio-sarearen 
lurperatzea kontratatzeko espedientea onartu da, baldintza administratibo eta teknikoen ple-
guekin batera. Halaber, lizitazioa onetsi da.

1. Erakunde esleitzailea:

a) Erakundea: Zuiako Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen saila: Idazkaritza.

c) Helbidea: Udaletxe plaza, 1 - Murgia.

d) Telefonoa: 945430005.

e) Telefaxa: 945430366.

f) Helbide elektronikoa: azuia.general@ayto.araba.eus

g) Kontratatzailearen profilaren helbidea: www.zuia.eus.

2. Kontratuaren helburua:

a) Mota: zerbitzuak.

b) Deskribapena: Murgiako Domingo de Sautu kalean (1. zenbakitik 126.era) ur-horniduraren 
kanalizazioa berritzeko lanen proiektuaren idazketa, zuzendaritza fakultatiboa eta segurtasun- 
eta osasun-koordinazioa eta elektrizitate- eta telekomunikazio-sarearen lurperatzea.

c) CPV: 71240000-2, 71242000-6, 71317200-5, 71356100-9, 71356200-0 eta 71356400.

3. Tramitazioa eta prozedura:

a) Tramitazioa: ohikoa.

b) Prozedura: irekia, hainbat esleipen-irizpiderekin.

c) Esleipen-irizpideak:

1. Automatikoki baloratu ahal diren irizpideak (70 puntu arte).

— Eskaintza ekonomikoa 55 puntu arte, 14. baldintzaren arabera.

— Gauzatzeko epea 15 puntu arte, 14. baldintzaren arabera.

2. Txosten teknikoaren balio-judizioaren araberako irizpidea (30 puntu arte), hiru ataletan 
banakatuta eta bakoitzari 10na puntu dagozkiola, 14. baldintzaren arabera.

d) Erregulazioa harmonizatuaren menpe: ez.
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e) Gauzatzeko epea:

— Proiektua idaztea: 2 hilabete.

— Zuzendaritza eta segurtasun- eta osasun-zuzendaritza: lanak gauzatzeko epea gehi liki-
datzeko zenbatetsitako epea.

4. Kontratuaren zenbatetsitako balioa: 66.115,70 euro, ondorengo banakapearen arabera:

— Proiektua idaztea: 29.323,00 euro.

— Lanaren zuzendaritza: 29.323,00 euro.

— Lana egiten den bitarteko segurtasun- eta osasun-koordinazioa: 7.469,70 euro.

5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua, beherantz hobetu daitekeena: 66.115,70 euro gehi 
BEZ, ondorengo banakapearen arabera:

— Proiektua idaztea, beherantz hobetu daitekeena: 29.323,00 euro gehi BEZ.

— Lanaren zuzendaritza, beherantz hobetu daitekeena: 29.323,00 euro gehi BEZ.

— Lana egiten den bitarteko segurtasun- eta osasun-koordinazioa, beherantz hobetu daite-
keena: 7.469,70 euro gehi BEZ.

6. Behin-behineko bermea: ez da eskatzen.

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

7. Kontratistaren betebeharrak:

— Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa: arrisku profesionalengatiko 300.000 euroko edo 
hortik gorako kalte-ordainen asegurua izatea (ikusi baldintza administratiboen plegua).

— Kaudimen tekniko edo profesionala: antzeko zerbitzu edo lan nagusien proiektuaren 
idazketa eta zuzendaritza lanen zerrenda eta kontratua gauzatzeaz arduratuko den langileen 
titulazio akademiko eta profesionalak (ikusi baldintza administratibo eta teknikoen plegua).

8. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:

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

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

9. 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 12.ean ezarritako baldintzetan.

— Aurkeztu beharreko dokumentazioa: baldintza administratibo berezien pleguan adiera-
zitakoa.

— Aurkezteko tokia: Zuiako udal-erregistroa.

10. Eskaintzak irekitzea:

— Erakundea: Zuiako udaletxeko bilera-aretoa.

— Data: 2. gutun-azala (formula bidez baloratu ezinezko irizpidearen dokumentazio teknikoa) 
eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den egunaren biharamunean (larunbatetan izan ezik), 
14:00etan, irekiko da, dokumentazioa zuzendu behar ezean. Larunbata bada hurrengo egun ba-
lioduneko 14:00etara pasatuko da. 3. gutun-azala ekitaldi publikoan irekiko da, dokumentazio tek-
nikoa baloratu ostean, eta irekieraren eguna eta ordua kontratatzailearen profilean iragarriko da.



2016ko uztailaren 22a, ostirala  •  83 zk. 

3/3

2016-02678

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

11. Beste argibide batzuk:

— Iragarkien gastuak: esleipendunaren kontura.

Murgian, 2016ko uztailaren 14an

Alkate-udalburua
UNAI GUTIÉRREZ URKIZA
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