
 
 

 

 

 

 

 

1. XEDEA 

 
AZTI Fundazioak iragartzen du lehiaketa publiko bidezko lizitazio prozedura bat ireki duela 

alkandora bikoitza eta tenperatura-sentsorea dituen 5 litroko azalerako makina kuter 

bat erosteko. 
 

2. ZERBITZUAREN IRAUPENA 

 

Ekipoa entregatzea eta martxan jartzea gehienez ere 4 asteko epean kudeatuko dira, 

kontratua sinatzen den egunetik zenbatzen hasita  
 

3. ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

Lizitazio honetarako onartuko den gehieneko eskaintza ekonomikoa da hamabost mila eta 

berrehun euro (15.200€) garraioa barne, zergak barne hartu gabe.  

Fakturazioa zerbitzua amaitzean egingo da, eta faktura jaulki eta hurrengo 60 egunetan 

ordainduko da. 

 

4. PROPOSAMENAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK 

 

Jasotako proposamenak irizpide hauen arabera baloratuko dira: 
 

Eskaintza ekonomikoa      %50 

Doitasun teknikoa       %35 

Esperientzia       %10 

Gizarte Erantzukizun Korporatiboko Politikak   %5  

 

 

 

 
 

Lizitazio iragarkia 

 
 
 

Sukarrieta, 2021eko urriaren 21a 



 

5. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

 

Lizitatzaileek Tania Gonzalez aurkeztu ahal izango dizkiote proposamenak 

tgonzalez@azti.es  helbide elektronikoan eta AZTIren edozein zentrotan, iragarki hau AZTI 

Fundazioaren webgunean argitaratzen denetik 2021eko azaroaren 8ko 12:00ak arte. 

Lizitatzaileek helbide honetara jo ahal izango dute informazio tekniko gehigarria 

jasotzeko: 

AZTI 

Raquel LLorente 

Telf. 34 647 174 306 

Mail: rllorente@azti.es   

 

 

 

6. ESLEIPENA 
 

 

Eskaintzak aurkezteko adierazitako egunean jaso ondoren, 15 laneguneko epean, AZTI 

Fundazioaren webgunean argitaratuko da lizitazioaren emaitza. 

 

7. KONTRATAZIORAKO BALDINTZAK 

 

• Hautatutako erakundea, AZTIrekiko zerbitzuak dirauen bitartean, lan, Gizarte 

Segurantza eta Laneko Segurtasun eta Osasunaren arloan indarrean dagoen 

araudia bete beharko du, eta, dagokionean, enpresa jarduerak koordinatu beharko 

ditu,  171/2004 Errege Dekretuaren arabera, ezarritako prozedura eta 

espezifikazioei jarraituz (hemen eskuratu daitezke 

http://www.azti.es/es/coordinacion-de-actividades-empresariales/ ) 

• Hautatutako erakundeak, beste edozein agiri alde batera utzita, zerga betebeharrak 

eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria 

aurkeztu beharko du kontratua formalizatu aurretik. 

• Hautatutako erakundeak kontratua formalizatzeko behar den dokumentazioa 

aurkeztu beharko du gehienez 20 eguneko epean, esleipena egiten denetik 

zenbatzen hasita. Edozein gai gehigarri kontsultatu ahal izango da www.azti.es 

helbidean argitaratutako Kontratazioaren barne Araudian. 
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• Baldintza teknikoez eta administratiboez gain, AZTIk positibo baloratuko ditu 

Kalitate, Segurtasun eta Osasun, Ingurumen, Mugikortasun Jasangarri eta Gizarte 

Erantzukizun Korporatiboko politikei eusten dietela frogatzen duten hornitzaileei. 

Hornitzaileak politika horiek egiaztatzeko aukera ematen duten dokumentuak edo 

erregistroak sartuko ditu bere proposamenean (kalitate ziurtagiriak, 

ingurumenekoak, gizarte erantzukizuneko gaietako jarduerei buruzko 

dokumentazioa, etab.). 

• Proposamenaren kudeaketa eta eraginkortasuna hobetzen lagunduko duten 

aldaerak edo alternatibak eskaintzetan sartzea positiboki baloratuko da. 

 

8. DATUAK BABESTEKO ERREGELAMENDU OROKORRA 

 

Arduraduna: Izena: AZTI FUNDAZIOA - IFK: G48939508 Posta helbidea: 

TXATXARRAMENDI UGARTEA Z.G. SUKARRIETA (BIZKAIA) Telefonoa: 946574000 

Helbide elektronikoa: lopd@azti.es.  

"AZTI FUNDAZIOAn ematen diguzun informazioa tratatzen dugu, zure eskaera egiteko, 

zerbitzuak fakturatzeko eta merkataritza harremanak mantentzeko. Zure datu pertsonalen 

tratamenduaren oinarri juridikoa merkataritza harremanak izateko eta zerbitzuak emateko 

dugun interes legitimoa da, eta behar-beharrezkoak dira helburu horretarako. Emandako 

datuak gorde egingo dira merkataritza harremanak dirauen bitartean edo legezko 

betebeharrak betetzeko behar diren urteetan, eta, harremana amaitu ondoren, 

erantzukizunak sor daitezkeen neurrian. Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legezko 

betebeharren bat dagoenean izan ezik, ezta zerbitzu tekniko eta informatikoen eta 

auditoretzaren hornitzaileei ere. Halaber, ez du inola ere zure datu pertsonalen nazioarteko 

transferentziarik egingo. Eskubidea duzu AZTI FUNDAZIOAn zure datu pertsonalak 

tratatzen ari garen jakiteko; ondorioz, eskubidea duzu zure datu pertsonaletan sartzeko, 

datu okerrak zuzentzeko edo ezabatzeko eskatzeko, datuak jada beharrezkoak ez 

direnean, baita ere aurkaratzeko, mugatzeko eta lekualdatzeko eskubidea ere, datuen 

babesari buruz aplikatu beharreko araudian xedatutako terminoetan, goian adierazitako 

helbidera idatziz jakinaraziz. Halaber, erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute 

kontrolerako agintaritza eskumendunaren aurrean. 
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9. BALDINTZA TEKNIKOAK 

 
Hutsean 5 litroko cutter makina bat da, alkandora bikoitzarekin eta  

tenperatura -sentsorearekin. 
 

Mota guztietako produktuak moztu, nahastu, homogeneizatu, sakabanatu, afinatu eta 
emultsionatzeko aukera ematen duena, eta elikagaiak 95ºC-ko lan-tenperaturaraino 
prozesatzeko aukera ematen duena. 
 
Makinak honako baldintzak bete behar ditu: 
 
• Altzairu herdoilgaitzez egindako txasisa 1.4301 (AISI 304) edo hortik gorakoa. 
 
 
• PANEL DIGITALA, denboraren, tenperaturaren eta huts-funtzioaren adierazle    
digitalarekin. 
 
 
• NAHASTEKO ONTZIA  
 

Altzairu herdoilgaitzez izatekoa da 1.4301. Eskuz desmuntatu/eraitsi ahal izango 
da produktua deskargatzeko. 
Horrezgain, alkandora bikoitza eduki behar du, ur bidez zeharka berotu edo hoztu 
ahal izateko. 

 
 
• TENPERATURA - SENTSOREA 
 

Tenperatura ukimen-panelaren bidez adieraztea. 
Tenperatura-tartea: -20 ºC + 95 ºC. 
 

 
• MOTOR NAGUSIA 
 

Maiztasun-aldagailua, etengabe erregulatu daitekeena potentziometro baten bidez 
(300-3000 r.p.m). 
 

 
• HUTS PONPA, orduko 6.0 m3-ko xurgatze-ahalmenarekin 50/60 Hz-ra. 
 
 
 

 
 
 



 

• PIKATZEKO ETA NAHASTEKO OSAGARRIAK 
 

- Poliamida euskarria/altzairu herdoilgaitza, motorraren ardatzean sartutako bi                
hortzekin. 
 

-  Ardatz osoa, bi hortz leunekin 
 
 

-  Ardatz osoa 2 xafla uhindurekin 
 

      -     Emultsifikazioko insertoa, 4 gurutze dituena 


