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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Organismo Autonomoak

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA

Prozedura irekiaren bidezko lizitazioa, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen eta INDESA 
2010 SLren menpeko egoitza eta zentroetako esne hornidura kontratatzeko

Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak, sektore publikoko kontratuen le-
gearen testu bateratua onartzen duenak, 142. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa be-
tez, argitara ematen da iragarki hau, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Administrazio 
Kontseiluaren lehendakariak 2018ko otsailaren 28ko ebazpenaren bidez onartutako kontratazio 
prozedurarena.

1. Erakunde esleitzailea:

a) Erakundea: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazioaren eta Araubide Juridikokoaren Arloa.

c) Agiriak eta argibideak eskuratzea:

1) Bulegoa: Kontratazioaren eta Araubide Juridikokoaren Arloa.

2) Helbidea: Alaba Jenerala, 10 – 4. solairua, 4. bulegoa.

3) Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz, 01005.

4) Telefonoa: 945151015 edo 945151043.

5) Telefaxa: 945139653.

6) Posta elektronikoa: ifbscontratacion@araba.eus.

7) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: www.araba.eus.

8) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko ezarritako azken 
eguna baino 6 egun lehenago gutxienez.

d) Espediente zenbakia: 12/18.

2. Kontratuaren xedea:

a) Mota: hornidura.

b) Azalpena: esne hornidura.

c) Loteak (banaketa, kopurua eta unitate kopurua): ez.

Emateko edo eskaintzeko tokia: baldintza teknikoen agiriaren II. eranskinean adierazten 
diren lekuak.

Egiteko edo eskaintzeko epea: urte eta erdi, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik 
kontatzen hasita.

f) Luzapena onartzea: ez dagokio.

g) Esparru akordio bat ezartzea: ez dagokio.

h) Erosteko sistema dinamikoa: ez dagokio.

i) CPV (nomenklatura erreferentzia): 15500000-3 eta 15551000-5.
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3. Izapidetzea eta prozedura:

a) Izapidetzea: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

c) Enkante elektronikoa: ez.

d) Esleipen irizpideak: ezaugarrien taulako U) idatz zatian jasotako irizpideen arabera.

4. Kontratuaren balioa, gutxi gorabehera: 201.623,25 euro, BEZik gabe.

5. Lizitazioaren gehienezko aurrekontua: 174.361,60 euro (BEZa barne); kopuru horretatik, 
126.993,22 euro GOFErekiko kontraturako dira eta 47.368,38 euro, INDESA 2010, SLrekiko kon-
traturako.

6. Eskatutako bermeak:

Behin-behinekoa: ez da eskatzen.

Behin betikoa: ez da eskatzen.

7. Kontratistaren berariazko betekizunak:

a) Sailkapena: ez da eskatzen.

b) Ekonomia eta finantza arloko kaudimena eta gaitasun teknikoa eta profesionala: admi-
nistrazio klausula berezien agirian adierazitakoak.

c) Beste betekizun berezi batzuk: administrazio klausula berezien agirian adierazitakoak.

d) Erreserbatutako kontratuak: ez.

8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea:

Aurkezteko azken eguna eta ordua: hamabost (15) egun, lizitazio iragarkia ALHAOn argita-
ratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

b) Aurkezteko modua: administrazio klausula berezien agirian adierazitakoak.

c) Aurkezteko lekua:

1. Bulegoa: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Erregistroa, Kontratazioaren eta Araubide 
Juridikoaren Arloa.

2. Helbidea: Alava Jenerala, 10 – 4. solairua, 4. bulegoa.

3. Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz, 01005.

4. Helbide elektronikoa: ifbscontratacion@araba.eus.

d) Eskaintzak aurkezteko gonbita egin nahi zaien enpresen kopuru aurreikusia: ez dagokio.

e) Aldaerak onartzea: ez dagokio.

f) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi beharko dion epea: bi hilabete, eskaintzak irekitzen direnetik 
aurrera.

9. Eskaintzak irekitzea:

Bulegoa: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea.

Helbidea: Alava Jeneralaren kalea, 10 - 5. solairua, 3. bulegoa.

Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz, 01005.

Eguna eta ordua: A gutun azala, eskaintzak jasotzeko azken egunaren ondorengo hirugarren 
egun balioduneko 12:00etan irekiko da.
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10. Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.

11. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidalitako eguna: ez dagokio.

12. Bestelako argibideak: ikus administrazio klausula berezien agiria. Bereziki, gizarte arloko 
baldintza bereziak, kontratua gauzatu bitartean: ikusi administrazio klausula berezien agiriko 
ezaugarrien taulako Y) atala.

13. Errekurtsoa: Lizitazioaren baldintzen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango 
zaio Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Administrazio Kontseiluari hilabeteko epean, 
esandako baldintzak kontratatzailearen profilean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen 
hasita, bat etorriz urriaren 1eko 39/2915 Legeak, administrazio publikoen administrazio proze-
dura erkidearenak, 122. artikuluan xedatutakoarekin.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 28a

Zuzendari kudeatzailea
JOSÉ LUIS ALONSO QUILCHANO
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