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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
OGASUN SAILA

Ondare Kudeaketa

Lehiaketaren dosierra abiaraztea, baldintza-agiria onestea eta deialdia egitea, Ondasun eta Esku- 
bideen Inbentario Orokorrean I-823 erreferentziarekin jabari publikoko ondasun gisa kalifika-
tutako udalaren lursailaren barruko gainazal mugatu jakin baten erabilera pribatiboa emateko

Jabari-emakidak izaera finalista du eta Latinoamerikako parkingean —Forondako atean— 
ibilgailu elektrikoak kargatzeko leku bat jarri, mantendu eta ustiatzeko erabiliko da.

2021eko uztailaren 30ean, Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki zuen jabari-emakida hori ema-
teko baldintza-agiria onestea. Urteko kanona 7.189,38 euro da (zazpi mila ehun eta laurogeita 
bederatzi eta hogeita hamazortzi euro), zergarik gabe, eta lehiatzaileek gora eginez hobetu 
ahalko dute.

Esleipendunaren kontura joango dira formalizatzeak eragingo dituen gastu eta zerga guztiak: 
lizitazio-iragarkia ALHAOn argitaratzeko gastuak, notario eta erregistroari dagozkienak, zergak 
eta gainerakoak.

Dosierra Ogasun Saileko Idazkaritza Teknikoaren Zerbitzuan aztertu ahalko da (Teodoro 
Dublang Margolariaren kalea, 25), aldez aurretik hitzordua eskatuta, eskaintzak aurkezteko 
egunaren bezperara arte, herritarrei laguntzeko bulegoko jendaurreko ordutegian.

Baldintza-agiria http://v-g.eus/ie-estazioa helbidean kontsultatu ahalko da.

Proposamenak Gasteizko Udalaren Erregistro Nagusian —Teodoro Dublang Margolariaren 
kalea, 25 behea; 01008 Vitoria-Gasteiz— aurkeztu beharko dira, 08:30etik 13:00etara, astelehe-
netik ostiralera, urriaren 12ko 1098/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren 80.4 artikuluan xeda-
tutakoaren arabera, edo postaz, 45 egun naturaleko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratzen 
den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

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

Bi eskakizun horiek bete ezean, iragarkian adierazitako epea bukatzen den eguna eta ordua 
igaro ondoren jasotzen badu proposamena deialdia egin duen organoak, ez da hura onartuko. 
Edonola ere, adierazitako datatik hamar egun natural igarotzen direlarik proposamena iritsi ez 
bada, ez da inolaz ere onartuko.

Aurkezteko epea bukatzen denean, balioespen-batzordea eratuko da. Batzorde horrek gai-
tasun betekizunak betetzen direla egiaztatuko du, ustiatze-proiektuei dagozkien gutun-azalak 
irekiko ditu txosten teknikoa egiteko, eta lehiatzaileen proposamen ekonomikoak dituzten gu-
tun-azalak jendaurrean aurkezteko eguna eta ordua zehaztuko ditu. Hemen argitaratuko da: 
http://v-g.eus/ie-estazioa.

Batzordeak bilkura guztien akta jasoko du, eta adjudikazio-proposamena egingo, Tokiko 
Gobernu Batzarrak onets dezan.
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Esleipendunak 174,52 euroko bermea jarri beharko du 15 egun balioduneko epean, esleipe-
naren jakinarazpena jasotzen duen egunaren biharamunetik kontatuta.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko abuztuaren 4an

Ogasun Saileko zinegotzi ordezkaria
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE
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