
2020ko urtarrilaren 17a, ostirala  •  6 zk. 

1/2

2020-00055

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

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
OGASUNAREN SAILA

Ondare Kudeaketa

Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko garai bateko Ospitale Militarraren 
Etxadiko Plan Berezian (MOA 18) 2 eta 3 zenbakiko jabari publikoko lurzatien erabilera priba-
tiboa esleitzeko deialdia

1. Xedea. Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko garai bateko Ospitale 
Militarraren Etxadiko Plan Berezian (MOA18) 2 eta 3 zenbakiko jabari publikoko lurzatien era-
bilera pribatiboa esleitzea (Gasteizko 5. erregistroko 22.471. eta 22.472. orubeak).

Ikasleentzako bizitegi-erabilera ezartzea du xede, udalerri honetan ikasleentzako ostatu-es-
kariari erantzuteko plaza gehiago lortze aldera.

Administrazio Publikoen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 93. eta 94. 
artikuluetan dago araututa, oro har, jabari publikoaren gaineko emakiden erregimena, eta to-
ki-erakundeei dagokienean, berariaz, Ondasunen Araudia onetsi zeneko ekainaren 13ko 1372/86 
Errege Dekretuan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean eta 
apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege dekretuan (toki araubidearen arloan indarrean 
dauden lege-xedapenak jasotzen dituen testu bategina onesten du).

2. Kanona. Jabari publikoaren erabilera pribatiboak 41.415,18 euroko kanona ordaintzeko 
beharra dakarkio emakidadunari. Lehiatzaileek gora eginez hobetu ahal izango dute balioes-
pen-irizpide hori.

3. Administrazio-klausula partikularren orria. Dosierra Ogasun Saileko Idazkaritza Tekni-
koaren Zerbitzuan aztertu ahalko da (Teodoro Dublang Margolariaren kalea, 25), aldez aurre-
tik gestionpatrimonial@vitoria-gasteiz.org helbidera idatzita hitzordua eskatuta, eskaintzak 
aurkezteko egunaren aurrekora arte, herritarrei laguntzeko bulegoko jendaurreko ordutegian.

Udalaren web-gunean ere kontsultatu daiteke administrazio-klausula partikularren orria: 
http://v-g.eus/antiguohospital.

Zalantzarik izanez gero, helbide elektroniko horretara idatz daiteke.

4. Proposamenak aurkezteko lekua, epea eta modua. Gasteizko Udalaren Erregistro Na-
gusian —Teodoro Dublang Margolariaren kalea, 25 behea, 01008 Vitoria-Gasteiz; 08:30etik 
13:00etara, astelehenetik ostiralera— aurkeztu beharko dira eskaintzak, edo postaz, urriaren 
12ko 1098/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren 80.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, be-
tiere 30 egun naturaleko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik.

Postaz igorriz gero, bidalketa zein egunetan egin den justifikatu beharko du lehiatzaileak, eta 
bidalketa egunean bertan eskaintza egin izana jakinarazi deialdia egin duen organoari, posta 
elektronikoz (ofertasconcursos@vitoria-gasteiz.org).

Lizitaziorako dokumentazioa bi gutun-azal itxitan aurkeztu beharko da: A gutun-azalean 
lehiatzailearen proposamenari buruzko dokumentazioa eta B gutun-azalean jarduteko gaita-
sunari eta ekonomi eta finantza kaudimenari dagokiena, baldintza-agirian adierazitako doku-
mentazioa erantsita. Bi gutun-azalen kanpoko aldean zein lizitaziotarako diren adierazi beharko 
da, eta lehiatzaileak edo hura ordezkatzen duenak sinatuta egon beharko dute.
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5. Dokumentazioa ireki eta aztertzea. Eskaintzak aurkezteko epea amaitzen denean eratuko 
da balioespen batzordea.

Gutun-azalak ireki eta aztertu ostean, balioespen batzordeak saioaren edo saioen akta 
egingo du, bermea ipintzeko eskatuko dio proposatutako lehiatzaileari, eta esleipen-proposa-
mena egingo dio Tokiko Gobernu Batzarrari.

6. Behin betiko bermea. Esleipendunak baldintza agirietan aurreikusitako behin betiko ber-
mea jarri beharko du hamabost eguneko epean, jakinarazten denetik kontatuta.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko urtarrilaren 7an

Ogasun Saileko zinegotzi ordezkaria
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE
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