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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia Iragarkiak

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

“Santikurutze Kanpezuko (Araba) baratzeen eremuan (tartea: gasolindegia – ingurabide zubia) 
saneamenduaren hodi biltzailea berritzeko eta bertara euri urak sartzea saihesteko proiek-
tua”ren obrak prozedura ireki bidez kontratatzea

Diputatu nagusiaren abenduaren 18ko 205/2014 Foru Dekretua betez, eta indarreko araudia-
rekin bat etorriz, deialdia iragartzen da “Santikurutze Kanpezuko (Araba) baratzeen eremuan 
(tartea: gasolindegia – ingurabide zubia) saneamenduaren hodi biltzailea berritzeko eta bertara 
euri urak sartzea saihesteko proiektua”ren obrak prozedura ireki bidez kontratatzeko.

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Ingurumen Kalitatearen Zerbitzua.

c) Espedientearen zenbakia: 2017/11.

2. Kontratuaren xedea.

a) Xedearen azalpena: “Santikurutze Kanpezuko (Araba) baratzeen eremuan (tartea: gaso-
lindegia – ingurabide zubia) saneamenduaren hodi biltzailea berritzeko eta bertara euri urak 
sartzea saihesteko proiektua” izeneko obrak.

b) Loteak eta zenbakia: ez dagokio kasu honetan.

c) Gauzatzeko tokia: Santikurutze Kanpezu (Araba).

d) Gauzatzeko epea: sei hilabete.

3. Izapidetzea, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapidetzea: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 21eko 693/2017 Erabakiaren bidez onartua.

4. Kontratuaren aurrekontua: 192.801,89 euro, gehi BEZa (guztira: 233.290,29 euro).

5. Bermeak.

Behin-behinekoa: ez da eskatzen.

6. Agiriak eta argibideak eskuratzea:

a) Erakundea: Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuan edo Arabako Foru Aldundiko web orrian 
(www.araba.eus; sakatu “kontratatzailearen profila”).

b) Helbidea: Probintzia plaza, 4-3. solairua.

c) Herria eta posta kodea: Gasteiz, 01001.

d) Telefonoa: 945-181818. Luzapena: 52171.

e) Telefaxa: 945 181928.

f) Helbide elektronikoa: apascual@araba.eus.
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7. Kontratistaren berariazko betekizunak.

a) Sailkapena (taldea, azpitaldea eta kategoria): E, 1, 2.

b) Ekonomia eta finantza arloko kaudimena eta gaitasun teknikoa eta profesionala: ikus 
ezaugarrien taula.

c) Bestelako berariazko betekizunak: ikus ezaugarrien taula.

8. Eskaintzen edo parte hartzeko eskaeren aurkezpena:

a) Eskaintzak aurkezteko azken eguna: 26 egun, lizitazio iragarkia ALHAOn argitaratzen 
denetik aurrera.

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

c) Aurkezteko lekua:

1. Erakundea: Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra.

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

3. Herria eta posta kodea: 01001 Gasteiz.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: hiru hilabete.

e) Aldaeren onarpena: ez.

9. Eskaintzak irekitzea.

Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuan eskaintzak aurkezteko epea 
amaitu ondorengo hirugarren egun baliodunean, bulego teknikoetan (Probintzia plaza, 4 - 3. 
solairua) (C gutun azala).

Lizitatzaileei behar bezala jakinaraziko zaien egunean irekiko dira A gutun azalak.

10. Argibide gehiago. Ikus administrazio klausulen agiria eta baldintza teknikoen agiria.

11. Iragarki gastuak. Esleipendunak ordainduko ditu.

12. Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera bidali zen eguna: ez dagokio.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko azaroaren 21a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO


		2017-12-15T06:42:35+0000




