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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
HIRIGINTZA

Kontrataziorako lizitazioa —ideia-lehiaketa, epaimahaiarekin—, Eskoriatza-Eskibel jauregiaren 
etxadiko espazioak kultur erabilerarako taxutu eta diseinatzeko

2017ko urtarrilaren 27an onetsi zen 2017/CONASP0010 kontratazio-dosierra: ideia-lehiaketa, 
epaimahaiarekin, Eskoriatza-Eskibel jauregiaren etxadiko espazioak kultur erabilerarako taxutu 
eta diseinatzeko.

1. Esleitzen duen toki-erakundea.

a) Erakundea: Gasteizko Udala.

b) Dosierra izapidetzen ari dena: Hirigintza

c) Dosier-zenbakia: 2017/CONASP0010.

2. Kontratuaren xedea.

a) Xedearen deskribapena: ideia-lehiaketa, epaimahaiarekin, Eskoriatza-Eskibel jauregiaren 
etxadiko espazioak kultur erabilerarako taxutu eta diseinatzeko.

b) Kontratu-mota: ideia-lehiaketa

3. Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Arautze harmonizatuari lotutako kontratua: ez.

4. Kontratuaren zenbatekoa, edo zenbatera artekoa:

Aurrekontua, BEZ barne: 36.000,00 euro. Kopuru horretatik BEZari dagozkio: 6.247,94 euro.

Sari hauetan banatuko da kopuru hori:

— 1. saria (irabazlea): 20.000,00 euro, BEZa barne.

— Accesit bat: 10.000,00 euro, BEZ barne.

— Bi accesit osagarri: 3.000,00 euro bakoitza, BEZ barne.

5. Alderdi juridiko, ekonomiko, finantzario eta teknikoei buruzko informazioa:

a) Ordaintzeko modua: ikus administrazio-baldintzen agiria.

b) Balioespen-irizpideak: administrazio-baldintzen agirian adierazten direnak, beheranzko 
hurrenkeran.

c) Kaudimen teknikoa: ikus administrazio-baldintzen agiria.

d) Kaudimen ekonomikoa: ez da eskatzen.

6. Agiriak eskuratzea:

a) Lekua: ARCO fotokopia-denda —San Antonio kalea, 16; 01005 Vitoria-Gasteiz; tel.: 945 
232813 eta 945 140678, faxa: 945 140678—, astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 13:30era nahiz 
16:00etatik 19:30era bitartean. Kontratatzailearen profilean ere eskura daitezke http://www.
vitoria-gasteiz.org/lehiaketak
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b) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko azken egunera arte.

c) Dosierra aztertzea:

Hirigintza Sailean aztertu ahal izango da dosierra —Teodoro Dublang Margolariaren kalea, 
25 - behea, 01008, Vitoria-Gasteiz; tel.: 945 161616, faxa: 945 161780—, iragarkia ALHAOn agertu 
ondorengo lehen lanegunetik hasi eta eskaintzak aurkezteko epea bukatu bitartean.

Helbide honetan ere aztertu ahal izango da http://www.vitoria-gasteiz.org/lehiaketak

7. Eskaintzak aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 60 egun natural, iragarki hau ALHAOn argitaratzen den eguna-
ren biharamunetik. Azken eguna larunbata edo jaieguna egokituz gero, hurrengo lehen egun 
baliodunera arte luzatuko da epea. Ondorio horiei dagozkienetarako, San Martineko herri-
tarrei laguntzeko bulegoa itxita dagoen egunak jaieguntzat joko dira —Udalaren web-orriko 
kontratatzailearen profilean emango da horien berri—.

b) Ordutegia: 8:30etik 13:00etara, astelehenetik ostiralera.

c) Postaz igortzea: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Araudi Orokorraren 80.4. 
artikuluan adierazitako moduan egin ahal izango da. Postaz bidaliz gero, 945 161600 fax-zen-
bakira (Erregistro Nagusia) igorri beharko da horren jakinarazpena.

d) Aurkeztu beharreko agiriak: ikus administrazio-baldintzen agiria.

Aurkezteko tokia: Gasteizko Udalaren Erregistro Nagusian —Teodoro Dublang Margolariaren 
kalea, 25-behea, 01008, Gasteiz—.

e) Eskaintzak zabaltzea:

2. gutun-azala —dokumentazio teknikoa— jendaurrekoa izango ez den ekitaldian zabalduko 
da, udaletxean, kontratatzailearen profilean adierazten den lekuan eta egunean, goizeko hamar 
eta erdietan (10:30).

1 C gutun-azala —dokumentazio orokorra— jendaurreko ekitaldian izango da, udaletxean, 
kontratatzailearen profilean adierazten den lekuan eta egunean, goizeko hamaika eta erdietan 
(11:30).

http://www.vitoria-gasteiz.org/lehiaketak

8. Iragarkien gastuak: Gasteizko Udalaren kontura joango dira.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko urtarrilaren 27an

Kontratazio Zerbitzu Nagusiko burua
MARÍA JESÚS SÁENZ MEDRANO
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