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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia Iragarkiak

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

Arabako Foru Aldundiak kudeatzen dituen instalazioetan sortutako hondakin arriskutsuen 
garraio eta kudeaketa zerbitzua

Diputatu Nagusiaren martxoaren 2ko 102/2018 Dekretua betez, eta indarreko araudiarekin 
bat etorriz, honen bidez deialdia iragartzen da, prozedura irekiaren bidez kontratatzeko Arabako 
Foru Aldundiak kudeatzen dituen instalazioetan sortutako hondakin arriskutsuen garraio eta 
kudeaketa zerbitzua.

1. Erakunde esleitzailea.

a) Erakundea: Arabako Foru Aldundia.

b) Espedientea izapidetuko duen bulegoa: Ingurumen Kalitatearen Zerbitzua.

c) Espedientearen zenbakia: 18/49.

2. Kontratuaren xedea.

a) Objektuaren deskribapena: “Arabako Foru Aldundiak kudeatzen dituen instalazioetan 
sortutako hondakin arriskutsuen garraio eta kudeaketa” zerbitzua kontratatzea prozedura ire-
kiaren bidez.

b) Loteak eta zenbakia: ez dagokio kasu honetan.

c) Gauzatzeko lekua: Araba.

d) Gauzatzeko epea: lau urte. Beste bi urtez luza daiteke, berariaz eta aldeak ados jarrita.

3. Izapidetzea, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapidetzea: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

Diputatu nagusiaren martxoaren 2ko 102/2018 Foru Dekretuaren bidez onartua.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

Lizitaziorako oinarri izango den kontratuaren aurrekontua: 170.859,83 euro, BEZa barne.

5. Bermeak.

Behin-behinekoa: ez da eskatzen.

6. Agiriak eta argibideak eskuratzea:

a) Erakundea: Ingurumen eta Hirigintza Saileko Ingurumen Kalitateko Zerbitzuan edo Ara-
bako Foru Aldundiko web orrian www.alava.net; sakatu “kontratatzailearen profila”.

b) Helbidea: Probintzia plaza, 4-2. solairua.

c) Herria eta posta kodea: Gasteiz, 01001.

d) Telefonoa: 945 181818; Luzapena: 52821.

e) Telefaxa: 945 181754.



2018ko martxoaren 9a, ostirala  •  29 zk. 

2/2

2018-00869

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea:

a) Aurkezteko azken eguna: 2018ko apirilaren 11a, 14:30ean. Eskaintzak postaz aurkezten 
badira, kontratazio erregelamendu orokorraren 80. artikuluan xedatutakoa beteko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausulen pleguan 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) Aldaerak onartzea: ez.

8. Eskaintzak irekitzea.

C gutun azala irekiko da eskaintzak aurkezteko epea bukatu eta hirugarren egun baliodu-
nean, kontratatzailearen profilean jarriko den tokian eta orduan.

SPKLko 150.2 artikulua aplikatzekoa bada, C gutun azala aurreko laukian adierazi den bezala 
irekiko da; A gutun azala, berriz, honela:

A gutun azala interesdunei behar bezala jakinaraziko zaien egunean irekiko da, formulen 
bidez ebalua ezin daitezkeen irizpideak baloratzeko txostena egin eta gero. Irizpide horiek hu-
rrengo atalean ezarriko dira.

9. Argibide gehiago. ikus administrazio klausulen agiria.

Lizitazio iragarki honen, lizitazioa arautzen duten agirien eta zerbitzuaren ezaugarriak 
ezartzen dituzten agirien aurka kontratazioari buruzko errekurtso berezia jarri ahal izango da 
Arabako Foru Aldundiko Kontratu Errekurtsoen Foru Organo Administratiboan, hamabost egun 
balioduneko epean, Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean lizitazio iragarkia argitaratu eta 
hurrengo egunetik kontatzen hasita, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen testu 
bateginaren 40. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera (3/2011 Legegintzako 
Errege Dekretua, azaroaren 14koa) . Bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu 
ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, 29/1998 
Legeak, uztailaren 13koak, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen duenak 10. 
1k) eta 46. 1 artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Aldez aurretik jakinaraziko da kontratazioari buruzko errekurtso berezia jarriko dela, erre-
kurtsoa jartzeko ezarri den epe berean.

10. Iragarki gastuak. Esleipendunak ordainduko ditu.

11. Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera igortzeko eguna: 2018ko martxoaren 2a.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 2a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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