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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Organismo Autonomoak

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

2018. uda kanpainarako autobusak zerbitzua kontratatzeko lehiaketa

1. Erakunde esleitzailea: datu orokorrak eta argibideak eskuratzeko datuak:

a) Erakundea: Gazteriaren Foru Erakundea.

b) Espedientea izapidetuko duen bulegoa: Zuzendaritza-Kudeatzailetza.

c) Espedientearen zenbakia: 18-71-0091.

2. Kontratuaren xedea:

a) Mota: zerbitzuak.

b) Xedearen azalpena: 2018. uda kanpainarako autobusak zerbitzua.

c) Banaketa loteka: Ez dagokio.

d) Gauzatzeko epea: 2018. Urtea.

e) Luzapenaren onarpena: Ez dagokio.

f) CPV (nomenklatura erreferentzia): 60130000-8.

3. Izapidetzea, prozedura eta esleitzeko era:

a) Izapidetzea: ohikoa.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleipen irizpideak: ikusi ezaugarrien taulako “U” atala.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

a) Laurogeita hamar mila euro (90.000,00 euro), gehienez, lehiaketaren urte bakoitzerako. 
Barne sartu dira aplikatu daitezkeen zerga, tributu eta tasa guztiak (batez ere, BEZa).

Zenbateko horiek honakoak hartuko dituzte barne: soldata gordinez gain, baldintza teknikoen 
agirian jasotako material eta kudeaketa gastuak, enpresaren gizarte segurantzako kostuak eta 
lan harremanen ondorioz sor daitezkeen gastu guztiak.

b) Partida: Gazteriaren Foru Erakundearen aurrekontuaren partida honetatik ordainduko da 
ordaindu beharrekoa: 71.1.00.10.00.223.00.01.

5. Bermea:

Behin-behinekoa: ez da eskatzen.

Behin betikoa: kontratuaren esleipendunak gehienez ere hamar baliodun egun izango ditu 
esleipenaren aurrekontuaren ehuneko bosteko (ehuneko 5) behin betiko bermea eratzeko, Balio 
Erantsiaren gaineko Zerga aparte, errekerimenduaren jakinarazpena jasotzen denetik aurrera. 
SPKLTBn eta martxoaren 1eko 390/1996 Errege Dekretuak 15. artikulutik 18. artikulura bitartean 
araututako moduan eratuko da bermea.

6. Agiriak eta argibideak eskuratzea:

a) Erakundea: Gazteriaren Foru Erakundea.
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b) Helbidea: Joaquín José Landazuri, 3.

c) Herria eta posta kodea: Gasteiz, 01008.

d) Telefonoa: 945 181988 ; luzapena: 52988.

e) Telefaxa: 945 181768.

f) Emaila: ifj@araba.eus.

g) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: www.contratacion.euskadi.eus.

h) Kontratuaren administrazio alderdiei buruzko galderak:

Gazteriaren Foru Erakundeko Idazkaritza Teknikoan.

Joaquin Jose Landázuri, 3 – 01008 Vitoria-Gasteiz.

Tel.: 945 181768; luzapena: 52407.

E-maila: pgarciafernandez@araba.eus.

i) Kontratuaren alderdi teknikoei buruzko galderak:

Telefonoa: 945 181988; luzapena: 52405.

E-maila: iportilla@araba.eus.

Kontratatzailearen profilean edo Gazteriaren Foru Erakundearen bulegoetan egongo dira 
eskueran betekizun teknikoen eta berariazko administrazio klausulen agiriak eta gainerakoak; 
hain zuzen ere, bulego orduetan eta eskaintzak aurkezteko epea bukatu arte.

7. Kontratistaren berariazko betekizunak:

Ekonomia eta finantza arloko kaudimena eta gaitasun teknikoa eta profesionala: ikusi ez-
augarrien taulako “O” atala.

8. Eskaintzak aurkeztea:

a) Eskaintzak aurkezteko epea: Eskaintzak Gazteriaren Foru Erakundearen Idazkaritzan aur-
keztuko dira, 09:00etatik 14:00etara bitartean. Horretarako, hamabost egun izango dira, iragarki 
hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera.

b) Aurkeztu beharrekoak: administrazio klausulen agirian adierazitakoa.

c) Aurkezteko lekua:

1ª. Erakundea: Gazteriaren Foru Erakundea.

2ª. Helbidea: Joaquín José Landazuri, 3.

3ª. Herria eta posta kodea: Gasteiz, 01008.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: 2018.

e) Aldaeren onarpena: ez dira onartzen.

9. Eskaintzak irekitzea.

a) Azalpena: egintza publikoa.

b) Helbidea: Joaquín José Landazuri, 3.

c) Herria: Gasteiz, 01008.

d) Eguna eta ordua: C gutun azala ekitaldi publikoan zabalduko da, eskaintzak aurkezteko 
azken egunaren ondorengo hirugarren egun baliodunean, 10:00etan. A gutun azala interesdunei 
behar bezala jakinaraziko zaien egunean irekiko da, behin hurrengo atalean ezarritako formulen 
bidez ebalua ezin daitezkeen irizpideak baloratzeko txostena landu eta gero.
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10. Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.

11. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali zen eguna: ez dagokio.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 26a

Gazteriaren Foru Erakundearen zuzendari-kudeatzailea
JOSEBA KOLDO PEREZ DE HEREDIA ARBIGANO
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