Lizitazio iragarkia

Sukarrieta, 2021eko urriaren 7a

1. XEDEA
AZTI Fundazioak iragartzen du lehiaketa publiko bidezko lizitazio prozedura bat ireki duela
renting modalitatearen bidez alokatzeko enpresako hamabost (15) ibilgailu.
2. ZERBITZUAREN IRAUPENA

Kontratuak 48 hilabete (4 urte) iraungo du, kontratua sinatzen den egunetik zenbatzen
hasita, eta beste urtebetez luzatu ahal izango da, baldintzak berrikusi ondoren eta bi aldeak
ados badaude.

3. ESKAINTZA EKONOMIKOA
Eskaintza ekonomikoa urteko balorazioarekin aurkeztu beharko da, zergak sartu gabe.
Fakturazioa hilero egingo da, eta jaso eta hurrengo 60 egunen barruan ordainduko dira
fakturak..

4. PROPOSAMENAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK

Jasotako proposamenak irizpide hauen arabera baloratuko dira:
Eskaintza ekonomikoa
Doitasun teknikoa
Hobekuntzak
Ibilgailuak entregatzeko epea
Gizarte Erantzukizun Korporatiboko Politikak

%50
%25
%10
%10
%5

5. PROPOSAMENAK AURKEZTEA

Lizitatzaileek Irati Velezi aurkeztu ahal izango dizkiote proposamenak ivelez@azti.es
helbide elektronikoan eta AZTIren edozein zentrotan, iragarki hau AZTI Fundazioaren
webgunean argitaratzen denetik 2021eko urriaren 29ko 12:00ak arte.
Lizitatzaileek helbide honetara jo ahal izango dute informazio tekniko gehigarria
jasotzeko:
AZTI
Atte. Jose Mari Emezabal
Telf. +34 658 758 167
Mail: jemezabal@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.

•

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.).

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.

9. BALDINTZA TEKNIKOAK
Proposamen bat jasotzea espero da, honako alderdi hauen xehetasun teknikoak eta
aurrekontua jasoko dituena:
• Ibilgailua alokatzea.
• Ibilgailuaren mantentze integrala (olioaren, likidoen, iragazkien eta abarren kostua
eta eskulana barne)
• Matxurak konpontzea (piezak eta eskulana)
• Pieza higatuak ordeztea (piezak eta eskulana)
• Zirkulazioko udal-zergak
• Matrikulazio-zerga
• 24 orduko errepideko laguntza, 0 km-tik (eskulana eta errepidean konpontzeko
piezak barne)
• Pneumatikoak ordeztea
• Frankiziarik gabeko "arrisku orotako" asegurua
• Kategoria bereko ordezko ibilgailua
• Negoziazio-, erosketa-, entrega- eta matrikulazio-kudeaketak
• Gidariaren zerbitzu-txartela eta eskuliburua.
• Bluetooth serieko ekipamendua, klimatizagailua, nabigatzailea eta segurtasunsistema aurreratuak.
• Enpresaren logotipoarekin serigrafiatzea
• Xenonezko argiak baloratuko dira.
• Ibilgailuen IAT kostuak
• Ibilgailu guztientzako erregai-txartelen eta autobideen kudeaketa
• Ibilgailuak jaso eta entregatzea (mantentze-lanetarako, konponketetarako,
pneumatikoak aldatzeko, ezbeharrak konpontzeko)
• Trafiko-zehapenak izapidetzea
• Zentro bakoitzean karga-puntu bat instalatzea
Lizitazioan dauden ibilgailuen deskribapena:
Zuzendari ibilgailu 1
Ibilgailu mota: Sedan
Marka: Volvo
Modeloa: S60 R-Design Recharge t8 eAWD plug-in Hybrid automatikoa
Ate kopurua: 4
Kolorea: aukeran
Talka-ohartarazlea
Neguko pneumatikoak
Ordezko pneumatiko konbentzionala
Km urtean: 50.000
Premium mantentzea eta konponketak

9 auto
3 entxufagarri
Ibilgailu mota: berlina
Motorra: Eco Ingurumen Etiketa lortzea
Zilindrada: 1580cc
Potentzia: 141 cv
Emisioak: 26 gr/km
Batez besteko kontsumoa: 1.10 l/100 km
Erregaia: hibridoa
Lekua: 5 eserleku.
Kolorea: zuria
Ordezko gurpil konbentzionala
Km urtean: 30.000
6 hibrido
Ibilgailu mota: berlina
Motorra: Eco Ingurumen Etiketa lortzea
Zilindrada: 1.580 CC
Potentzia: 141cv
Emisioak: 102 gr/km
Batez besteko kontsumoa: 4.3 l/100 km
Erregaia: hibridoa
Lekua: 5 eserleku.
Kolorea: zuria
Ordezko gurpil konbentzionala
Km urtean: 30.000
Furgoneta handi 1
Motorra: diesela
Eco Ingurumen Etiketa izatea baloratuko da.
Potentzia: gutxienez. 140 CV
Zilindrada: gutxienez. 2.000 CC.
Plazak: 6 eserleku.
Kolorea: zuria
Eserlekuen 2. ilara eraisgarria
Atoi-kakoa instalatuta
Aurreko aldean jarritako dibidietarekin
Ordezko gurpil konbentzionala
Km urtean: 25.000
Garraio-baimena lortzeko izapideak barne
2 furgoneta combi laburra
Motorra: diesela
Eco Ingurumen Etiketa izatea baloratuko da.
Potentzia: gutxienez. 110 CV

Zilindrada: gutxienez. 1.500 CC.
Lekua: 5 eserleku.
Kolorea: zuria
Eserlekuen 2. ilara eraisgarria
Atoi-kakoa instalatuta
Atzeko ate bikoitza
Ordezko gurpil konbentzionala
Km urtean: 25.000
Garraio-baimena lortzeko izapideak barne
2 furgoneta combi luzea
1
Motorra: diesela
Eco Ingurumen Etiketa izatea baloratuko da.
Potentzia: gutxienez. 110 CV
Zilindrada: gutxienez. 1.500 CC.
Lekua: 5 eserleku.
Kolorea: zuria
Eserlekuen 2. ilara eraisgarria
Atoi-kakoa instalatuta
Atzeko ate bikoitza
Ordezko gurpil konbentzionala
Km urtean: 25.000
Garraio-baimena lortzeko izapideak barne
1
Motorra: diesela
Eco Ingurumen Etiketa izatea baloratuko da.
Potentzia: gutxienez. 110 CV
Zilindrada: gutxienez. 1.500 CC.
Plazak: 2 edo 3 eserleku.
Kolorea: zuria
Karga-bereizgailuarekin eta itxiarekin.
Atoi-kakoa instalatuta
Atzeko ate bikoitza
Ordezko gurpil konbentzionala
Km urtean: 25.000
Garraio-baimena lortzeko izapideak barne

10.

IBILGAILUAK ENTREGATZEA

Esleipendunak edo baimendutako hirugarrenak AZTI Fundazioaren eraikinean entregatu
beharko ditu kontratuko ibilgailuak, behar bezalako dokumentazioarekin batera, ondoko
koadroan adierazitako amaiera-datetan.
Ibilgailuak

11.

Amaiera-data

3 – entxufagarriak

2022/03/01

5 – Hibridoak

2022/03/01

2 - furgoneta combi laburra

2022/03/01

2 - furgoneta combi luzea

2022/03/01

1 - furgoneta handia

2022/04/01

1 – Hibridoa

2022/07/01

1 - Zuzendari ibilgailu

2022/01/01

INGURUMEN-IRIZPIDEAK

Eskainitako ibilgailuek baldintza eta zehaztapen hauek bete beharko dituzte nahitaez:
• Ibilgailuek Eco Ingurumen Etiketa izan beharko dute.
• CO2 isurien mailak ahalik eta txikienak izatea baloratuko da, eta gehieneko muga
130 grm/km izango da.
• Euro 6 emisioen araudiak bete beharko dituzte.
• Ibilgailuaren ihes-sistemaren zarata-maila ezin da 75 dBA baino handiagoa izan.
Era berean, mantentze-lanetan erabili nahi diren pneumatikoek c efizientzia
energetikoaren gutxieneko sailkapena eta zarata maila "ertaina" izan beharko dute
(pneumatikoen etiketatzeari buruzko 1222/2009 Erregelamenduaren arabera).
• Enpresa esleipendunak ibilgailuen mantentze-lanetan sortutako hondakinak behar
bezala kudeatzen direla bermatu behar du, baimendutako kudeatzaileen bidez eta
egungo legediaren arabera.

12.

IBILGAILUAREN ASEGURUA

Ibilgailuak "arrisku orotarako" aseguratuta egongo dira, frankiziarik gabe, kontratua
indarrean dagoen bitartean, eta esleipendunaren kontura izango dira gastu guztiak.
Errentan hartutako ibilgailuen arrisku orotarako aseguruak estaldura hauek izan beharko
ditu gutxienez:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nahitaezko erantzukizun zibila.
Borondatezko erantzukizun zibila eta mugagabea.
Ibilgailuak eta kontratuan jasotako osagarri guztiek jasandako kalteak.
Talkak eragindako kalteak.
Okupatzaileak, defentsa eta kalteen erreklamazioa.
Ibilgailua eta/edo haren osagarriak lapurtzea.
Beirak haustea.
24 orduko errepide-laguntza estaldura nazionalarekin.
Poliza esleipendunaren bulegoetan gordailutuko da, eta esleipendunak horren
kopia bat eman beharko dio Azti Fundazioari ibilgailuak entregatzeko unean.
13.

IBILGAILUA ORDEZTEA

Ezbeharra, lapurreta edo matxura gertatuz gero, eta horrek ibilgailua 48 ordutik gora
ibilgetzea badakar, enpresa esleipendunak AZTI Fundazioaren esku jarri beharko du
ezaugarri horiek edo handiagoak dituen ibilgailu bat, gehienez ere 12 orduko epean.
Erabateko ezbeharren bat gertatuz gero edo ibilgailua behin betiko lapurtuz gero, enpresa
esleipendunak ezaugarri berberak dituen beste batekin ordezkatuko du ibilgailua.

