Lizitazio iragarkia

Sukarrieta, 2022ko martxoaren 7a

1. XEDEA
AZTI Fundazioak iragartzen du lehiaketa publiko bidezko lizitazio prozedura bat ireki duela
behaketa-zerrendako substantzien analitiken zerbitzuak azpikontratatzeko, EB
2020/1161 Erabakiaren arabera, Erabaki horrek aplikatu behar diren substantziei,
metodo analitikoei eta horiek detektatzeko mugei buruz egiten dituen eskakizunen
arabera.
2. ZERBITZUAREN IRAUPENA

Zerbitzuak, kontratua sinatzen den egunetik 2022ko abenduaren 31ra arte iraungo du.
3. ESKAINTZA EKONOMIKOA
Eskaintza ekonomikoa iragarki honen zerrendan (9. puntua) agertzen diren erreferentziekin
bat datozen zenbateko unitarioen edo konposatu-familien multzoen batura izango da.
Zergak barne hartu gabe.
Fakturazioa, zerbitzu bakoitza amaitzean egingo da, eta jaulki eta hurrengo 60 egunetan
ordainduko dira fakturak.

4. PROPOSAMENAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK

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

%50
%35
%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 martxoaren 22ko 12:00ak arte.
Lizitatzaileek helbide honetara jo ahal izango dute informazio tekniko gehigarria
jasotzeko:
AZTI
Norentzat: Joana Larreta Astola
Tel. 34 667 174 478
Mail: jlarreta@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.).

•

Eskainitako prezioa ez da aldatuko kontratuak irauten duen bitartean, eta ezin
izango da inola ere aldatu.

•

Analisiak kasu bakoitzean adierazitako zehaztapenak bete beharko dituzten
metodoekin egin beharko dira (Uraren Esparru Zuzentaraua eta EB 2020/1161
Erabakia betetzea).

•

Hautatutako erakundeak erabilitako metodoen deskribapen laburra bidali beharko
du, adierazitako zehaztapenen emaitzen txostenekin batera.

•

Hautatutako erakundeak bezeroarekin adostutako entrega-epeak bete beharko ditu
eskaera formalizatzerakoan.

•

Hautatutako erakundeak laginak behar bezala prestatzeko, kontserbatzeko eta
bidaltzeko beharrezkoak diren barne-estandarrak bete beharko ditu, eta AZTIk
denbora nahikoarekin adieraziko ditu.

•

Esleipendunak ezin badu eskatutako zehaztapena AZTIk behar dituen baldintzetan
egin, beste hornitzaile batekin zehazteko eskubidea izango du.

•

Deskribatutako lanak behar bezala egiten direla ziurtatzeko, eta horiek definitzeko
eta egiteko arintasun handiagoa ahalbidetzeko (batez ere larrialdi-egoeretan),
AZTIko langileek beste lan batzuk egitea eragotzi gabe, hornitzaileak hornitzailea
ordezkatuko duen harremanetarako pertsonaren berri eman behar du bere
eskaintzan, eta pertsona horrekiko komunikazio-bidea deskribatu (telefonoa eta
posta elektronikoa, gutxienez).

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
2022rako 15 ur-lagin espero dira urteko azken hiru hiruhilekoetan, araztegiko, kostaldeko
eta trantsizioko urak barne. Adierazitako lagin-kopurua gutxi gorabeherakoa da.
Prezio unitarioak edo kutsatzaileen familien blokeen araberakoak eskaini behar dira.
Erakunde eskaintzaileek ahalik eta informazio gehienarekin bete behar dute erantsitako
taula. Metodoa egiaztatuta dagoen ala ez adierazi behar da, baita detektatzeko eta
kuantifikatzeko muga ere, dagozkion arauek eskatzen dutenera egokituta.
Positiboki baloratuko dira taulan azaldutako substantzien % 85 baino gehiagorako arauak
ezarritako detekzio-mugak baino txikiagoak eta/edo berdinak eskaintzen dituzten
erakundeak, baldin eta eraginpean jarritako lagin-kopururako eskaintza ekonomikoak
9.000,00 €-ko prezioa gainditzen ez badu.
Positiboki balioetsiko dira substantzia horiei eta aipatutako 2020/1161 Erabakiari buruzko
ezagutzaren eta esperientziaren ekarpen gisa ekarritako hobekuntzak.

Nombre de la
sustancia/grupo de
sustancias

N.o CAS (1) N.o UE (2)

Metaflumizona

139968-49-3 604-167-6

Amoxicilina
Ciprofloxacina
Sulfametoxazol (5)
Trimetoprim (5)
Venlafaxina y
O-desmetilvenlafaxina
(6)
Compuestos Azólicos
(7)
Clotrimazol
Fluconazol
Imazalil
Ipconazol
Metconazol
Miconazol
Penconazol
Procloraz
Tebuconazol
Tetraconazol
Dimoxistrobina
Famoxadona

26787-78-0
85721-33-1
723-46-6
738-70-5

248-003-8
617-751-0
211-963-3
212-006-2

93413-69-5
93413-62-8

618-944-2
700-516-2

Método analítico
indicativo (3) (4)
LLE, LC-MS-MS o
SPE, LC-MS-MS
SPE, LC-MS-MS
SPE, LC-MS-MS
SPE, LC-MS-MS
SPE, LC-MS-MS
SPE, LC-MS-MS

Límite
máximo
Límite de Límite de
Precio
aceptable de detección cuantificación Acreditado
Observaciones
Oferta
detección del ng/L
ng/L
método (ng/l)
65
78
89
100
100
6

SPE, LC-MS-MS
23593-75-1
86386-73-4
35554-44-0
125225-28-7
125116-23-6
22916-47-8
66246-88-6
67747-09-5
107534-96-3
112281-77-3
149961-52-4
131807-57-3

245-764-8
627-806-0
252-615-0
603-038-1
603-031-3
245-324-5
266-275-6
266-994-5
403-640-2
407-760-6
604-712-8
603-520-1

SPE, LC-MS-MS

SPE, LC-MS-MS
SPE, LC-MS-MS

20
250
800
44
29
200
1700
161
240
1900
32
8,5

