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IRAGARKIAK
Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

1579
IRAGARKIA, «Satelite bidezko frekuentzia hirukoitzeko posizionamendu-sistemetako oinarrizko
hargailu eta sarea kudeatzeko softwareak Euskadiko GPS sarerako eskuratu, instalatu eta
martxan jartzea» helburu duen hornidura kontratu administratiboa esleitzeko dena (Espedientea:
001S/2011).
1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta
Arrantza Sailaren Kontratazio Mahaia (Zerbitzu Zuzendaritza).
c) Espedientearen zenbakia: 001S/2011.
d) Kontratistaren profileko internet-helbidea: contratacion.maptap@ej-gv.es.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Kontratu-mota: hornidura.
b) Helburua: satelite bidezko frekuentzia hirukoitzeko posizionamendu-sistemetako oinarrizko
8 hargailu eta sarea kudeatzeko softwareak Euskadiko GPS sarerako eskuratu, instalatu eta
martxan jartzea.
c) Loteak (hala badagokio): ez.
d) CPV (nomenklaturaren erreferentzia).
e) Esparru-akordioa (behar bada): ez.
f) Eskuratzeko sistema dinamikoa (behar bada): ez.
g) Lizitaziorako iragarkia non argitaratu den: kontratistaren profila, EHAA.
h) Lizitaziorako iragarkia noiz argitaratu den: kontratugilearen profila: 2011ko irailaren 30a;
2011ko irailaren 30eko EHAA, 187. zk.
3.– Izapidetzea, prozedura.
a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
4.– Kontratuaren balio zenbatetsia: ehun eta bat mila, seiehun eta laurogeita hamalau euro eta
laurogeita hamabi zentimo (101.694,92).

2012/1579 (2/1)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

67. zk.

2012ko apirilaren 2a, astelehena

5.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
Zenbateko garbia: ehun eta bat mila seiehun eta laurogeita hamalau euro eta laurogeita hamabi
zentimo (101.694,92). BEZa (% 18): hamazortzi mila, hirurehun eta bost euro eta zortzi zentimo
(18.305,08). Zenbatekoa, guztira: ehun eta hogei mila (120.000) euro.
6.– Kontratua gauzatzea.
a) Esleitzeko eguna: 2012ko otsailaren 23a.
b) Kontratua gauzatu den eguna: 2012ko otsailaren 27a.
c) Kontratista: Leica Geosystems, S.L.
d) Esleipenaren zenbatekoa edo kanona.
Zenbateko garbia: hirurogeita sei mila, berrehun eta laurogeita hamazortzi euro eta hirurogeita
lau zentimo (66.298,64). BEZa: % 18. Zenbatekoa, guztira: hirurogeita hamazortzi mila, berrehun
eta hogeita hamabi euro eta hogeita hemeretzi zentimo (78.232,39).
e) Eskaintza esleipendunaren abantailak: puntuaziorik handiena eskuratu du.
Vitoria-Gasteiz, 2012ko otsailaren 28a.
Zerbitzu zuzendaria,
JOSÉ LUIS BARRENA MARTÍNEZ.
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