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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IZORIAKO ADMINISTRAZIO BATZARRA

Eraikina eraberritzeko obrak kontratatzeko lizitazioa

Izoriako Kontzejuak, 2018ko otsailaren 23ko bilkuran, obrak kontratatzeko espedientea onetsi 
zuen.

1. Toki erakunde esleitzailea:

Izoriako Kontzejua (Aiara).

2. Kontratuaren xedea:

Eraikina eraberritzeko obrak egitea, bi etxebizitza prestatu daitezen alokairu babesturako.

3. Prozedura eta esleitzeko era. Izapidetzea.

Prozedura irekia. Ez dago arau harmonizatuei lotuta.

Izapidetzea. Presakoa.

4. Kontratua gauzatzeko gehienezko epea:

Bost hilabete.

5. Lizitazio oinarria. Aurrekontua:

Kontratuaren aurrekontua: 231.629,92 euro.

Aurrekontu orokorra gehi dagokion BEZa (ehuneko 10): 254.792,91 euro.

6. Bermeak:

Behin-behinekoa: 6.948,89 euro.

Behin betikoa: esleipen zenbatekoaren ehuneko bost (BEZa aparte).

7. Sailkapena. Gaitasun teknikoa.

Ez da eskatzen sailkapenik.

— Nahitaezko gutxieneko gaitasun tekniko edo profesionala. Kontratazioaren xede den obra-
ren bolumen edo zenbateko bereko edo handiagoko obra bat egin izana nagusiki bizitegitarako 
den eraikin batean, azken 5 urteetan.

8. Balorazio irizpideak.

Automatikoki kuantifikatu daitezkeenak:

1. Preziorik onena. 75 puntu.

2. Berme epea luzatzea (gehienez ere beste 5 urtez). 10 puntu.

Automatikoki kuantifikatu ezin direnak:

— Kalitate teknikoa. 15 puntu.

9. Agiriak eskuratzea. Espedientearen azterketa.

Aiarako udal bulegoetan (Eliza auzoa, 2. Arespalditza) aztertu ahal izango dira espedientea 
eta agiriak, astelehenetik ostiralera, jendaurreko orduetan (09:00-14:00). Horretarako, hamahiru 
egun izango dira, lizitazio iragarkia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
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10. Eskaintzak aurkeztea.

Eskaintzak aurkezteko azken eguna. - Hamahiru (13) egun, iragarki hau ALHAOn argitaratu 
eta hurrengo egunetik aurrera. Azken egun hori larunbata edo jaieguna bada, hurrengo egun 
baliodunera arte luzatuko da epea.

Tokia. - Aiarako Udalaren erregistro orokorrean (Eliza auzoa, 2. Arespalditza), astelehenetik 
ostiralera, jendaurreko orduetan (09:00-14:00).

Postaz bidaltzea. Herri administrazioen kontratuen legearen erregelamendu orokorrak 80.4 
artikuluan ezarritako baldintzak beteta. Postaz bidali izanaren iragarkia 945399331 fax zenbakira 
bidali behar da.

Aurkeztu beharreko agiriak. Ikus administrazio baldintzen agiria.

11. Eskaintzak irekitzeko eguna.

A gutun azala (administrazio agiriak) Izoriako kontzeju etxean irekiko da; ez da jendaurrean 
izango.

B gutun azala (automatikoki kuantifikatu ezin den eskaintza) Izoriako kontzeju etxean irekiko 
da (Ripa kalea, z.g., Izoria, Araba), jendaurreko ekitaldian, eskaintzak aurkezteko epea amaitu 
eta hurrengo bosgarren egun naturalean, 12:00etan; larunbata edo jaieguna bada, hurrengo 
egun baliodunera arte luzatuko da epea.

C gutun azala (automatikoki kuantifikatu daitekeen eskaintza) non, noiz eta zer ordutan ire-
kiko den Kontratazio Mahaiak erabakiko du, eta lizitatzaileei horren berri emango zaie.

12. Erantzukizun zibileko asegurua eta eraikuntzako arrisku orotako asegurua eskatzea (V.1 
klausula).

13. Iragarkien gastuak.

Esleipendunak ordainduko ditu.

Izoria, 2018ko otsailaren 26a

Lehendakaria
JULEN IBARROLA
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