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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Sozietate Publikoak eta Aldundiaren Partaidetza duten Sozietateak

ARABAKO BIDEAK - VIAS DE ALAVA SA

Lizitaziora ateratzea, prozedura ireki bidez, Gasteiz–Eibar AP-1 autobidearen Arabako Lurralde 
Historikoko operazio, onik zaintze eta mantentze kontratua

1. Erakunde esleitzailea:

a) Erakundea: ARABAT, Arabako Bideak – Vías de Álava SA.

b) Espedientea izapidetzen ari den bulegoa: ARABAT, Arabako Bideak – Vías de Álava SA.

c) Agiriak eta argibideak eskuratzea:

1) Bulegoa: ARABAT, Arabako Bideak – Vías de Álava SA.

2) Helbidea: Vicente Goikoetxea 1, 1. solairua, 4. bulegoa.

3) Herria eta posta kodea: 01008.

4) Telefonoa: 945134690.

5) Telefaxa: 945774559.

6) Posta elektronikoa: contratación@arabat.org.

7) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: www.arabat.org.

8) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:

d) Espediente zenbakia: O.02-CME.

2. Kontratuaren xedea:

a) Mota: zerbitzua.

b) Deskribapena: Gasteiz–Eibar AP-1 autobidearen Arabako Lurralde Historikoko operazio, 
onik zaintze eta mantentze zerbitzuak kontratatzea, barne sartzen direlarik hari loturiko adarrak 
eta lehen aipaturiko bideei loturiko mota guztietako instalazio, aparkaleku, lurzati eta eraikinak; 
baita zerbitzuguneetako sarbideak eta lotuneak ere.

c) Lotetan banatzea eta lote kopurua/unitate kopurua: ez dagokio.

d) Entregatzeko tokia: ikus baldintza teknikoen agiria.

e) Entregatzeko epea: 2018ko maiatzaren 11 arte.

f) Luzapena onartzea: ikus administrazio klausula berezien agiria.

g) Esparru akordioa ezartzea: ez dagokio.

h) Eskuratzeko sistema dinamikoa: ez dagokio.

i) CPV (nomenklatura erreferentzia): CPA-42.11.10.

3. Izapidetzea eta prozedura:

a) Izapidetzea: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

c) Enkante elektronikoa: ez.

d) Esleipen irizpideak: ikus administrazio klausula berezien agiria.
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4. Kontratuaren zenbatekoa, gutxi gorabehera: 30.650.000,00 euro.

5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

a) Zenbateko garbia: 29.600.000,00 euro. Zenbatekoa, guztira: 35.816.000,00 euro.

6. Bermeak:

Behin-behinekoa: lizitaziorako urteko oinarrizko aurrekontuaren 100eko 3, BEZa aparte.

Behin betikoa: esleipen prezioaren 100eko 5, BEZa aparte.

7. Kontratistaren berariazko betekizunak:

a) Sailkapena: ez da eskatzen.

b) Ekonomia eta finantza kaudimena eta kaudimen tekniko-profesionala: ikus administrazio 
klausula berezien agiria.

c) Berariazko beste betekizun batzuk: ikus administrazio klausula berezien agiria.

d) Erreserbatutako kontratuak: ez.

8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea:

a) Eskaintzak aurkezteko azken eguna eta ordua: 2018ko maiatzaren 11ko 13:00ak.

b) Aurkezpen modalitatea: ikus administrazio klausula berezien agiria.

c) Eskaintzak aurkezteko lekua:

1. Bulegoa: ARABAT, Arabako Bideak – Vías de Álava SA.

2. Helbidea: Vicente Goikoetxea 1, 1. solairua, 4. bulegoa.

3. Herria eta posta kodea: Gasteiz, 01008.

4. Helbide elektronikoa: contratación@arabat.org.

d) Eskaintzak aurkeztera gonbidatu nahi den enpresa kopurua: ez dagokio.

e) Aldaerak onartzea: ez dagokio.

f) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: sei hilabete eskaintzak irekitzen direnetik.

9. Eskaintzak irekitzea:

a). Bulegoa: ARABAT, Arabako Bideak – Vías de Álava SA.

b) Helbidea: Vicente Goikoetxea 1, 1. solairua, 4. bulegoa.

c) Herria eta posta kodea: Gasteiz, 01008.

d) Eguna eta ordua: Arabaten web orrian www.arabat.org eta kasuan kasuko jarduerak 
egin ondoren onartutako lizitatzaileei bidaliriko jakinarazpenean adierazitako tokian, datan eta 
orduan egingo da.

10. Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.

11. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidalitako eguna: 2018ko martxoaren 6a.

12. Bestelako informazioa: ikus administrazio klausula berezien agiria.

Kontratazio hau lan kontratuen subrogazioen mende dago, bat etorriz baldintza teknikoen 
agiriaren 10. eranskinean adierazitakoarekin.

13. Errekurtso berezia: lizitazio iragarki honen, lizitazioa arautzen duten agirien eta zerbitzua-
ren ezaugarriak ezartzen dituzten agirien aurka kontratazioari buruzko errekurtso berezia jarri 
ahal izango da Arabako Foru Aldundiko Kontratu Errekurtsoen Foru Organo Administratiboan, 

mailto:contratación@arabat.org
http://www.arabat.org


2018ko martxoaren 23a, ostirala  •  35 zk. 

3/3

2018-01046

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

www.araba.eus

hamabost egun balioduneko epean, kontraturen inguruko agiri guztiak jaso edo lizitatzaileen 
eskura jarri eta hurrengo egunetik aurrera, azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretuak, sektore 
publikoko kontratuei buruzko legearen testu bateratua onartzen duenak, 40. artikuluan eta hu-
rrengoetan xedatutakoaren arabera. Bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal 
izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, uztailaren 13ko 
29/1998 Legeak, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duenak, 46.1 artikuluan xe-
datutakoaren arabera. Kontratazio organoari aldez aurretik jakinaraziko zaio, idazki baten bidez, 
kontratazioari buruzko errekurtso berezia jarriko dela, errekurtsoa jartzeko ezarri den epe berean.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 9a

Arabako Bideak – Vías de Álava SAko kontseilari eskuordea
Mª ÁNGELES GUTIÉRREZ ONDARZA
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