
 
 

 

 

 

 

1. XEDEA 

 
AZTI Fundazioak iragarri du lehiaketa publiko bidez lizitazio-prozedura bat irekiko duela, 

arrantza-baliabideen eta itsas ingurunearen kudeaketan jasangarritasuna hobetuta 

gobernantza berri bat lortzeko zerbitzuak azpikontratatzeko. Zerbitzu hau Europar 

Batasunak (NextGenerationEU) finantzatuko du. 
 

2. ZERBITZUAREN IRAUPENA 

 

Zerbitzua gehienez ere 7 hilabeteko epean emango da, kontratua sinatzen den egunetik 

hasita.  
 

3. ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

Lizitazio honetarako onartuko den gehieneko eskaintza ekonomikoa da hogeita hiru mila 

euro (23.000,00€), zergak barne hartu gabe.  

Fakturazioa honela eginen da: 

• Zenbateko osoaren %50 E1 entregagarria entregatzean (2022ko uztailerako 

aurreikusia) 

• Guztizko zenbatekoaren %50 E2 entregagarria entregatzean (2022ko azarorako 

aurreikusia) 

Fakturak jaulki eta hurrengo 60 egunetan ordainduko dira.. 

 

4. PROPOSAMENAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK 

 

Jasotako proposamenak irizpide hauen arabera baloratuko dira: 
 

Eskaintza ekonomikoa      %50 

Doitasun teknikoa       %35 

Hobekuntzak       %10 

Gizarte Erantzukizun Korporatiboko Politikak   %5  

 
 

Lizitazio iragarkia 

 
 
 

Sukarrieta, 2022ko ekainaren 1a 



 

 

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 2022ko ekainaren 15eko 12:00ak arte. 

Lizitatzaileek helbide honetara jo ahal izango dute informazio tekniko gehigarria 

jasotzeko: 

AZTI 

Norentzat: Arantza Murillas-Maza 

Tel. 34 667 174 395 

Mail: amurillas@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. 
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• Hautatutako erakundeak kontratua formalizatzeko behar den dokumentazioa 

aurkeztu beharko du gehienez 20 eguneko epean, esleipena egiten denetik 

zenbatzen hasita. Dokumentaziorako, hautatutako erakundeak, www.azti.es 

webgunean argitaratutako Kontratazioari buruzko Barne-Araudia bete beharko du. 

• Aukeratutako erakundeak, AZTIren Kontratazioari buruzko barne-araudian 

eskatutako dokumentazioaz gain, NextGenerationEU funtsek eskatutako 

dokumentazio gehigarria aurkeztu beharko du. 

o Tartean diren administrazio publikoen arteko datu-lagapena onartzea. 

(Aginduaren IV.B eranskina). 

o PRTRn ezarritako zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari buruzko 

erantzukizuneko aitorpena. (Aginduaren IV.C eranskina). 

o Jarduera ekonomikoak egiten dituzten onuradunek AEATko enpresaburuen, 

profesionalen eta atxikitzaileen erroldan edo Foru Zerga Administrazioko 

zentsu baliokidean inskribatuta daudela egiaztatuko dute. 

• 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 
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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. ZERBITZUAREN FASEAK 

 
Zerbitzuaren helburua, iraunkortasun-adierazleen dimentsio anitzeko sistema batetik 

abiatuta indize sintetiko bat identifikatu eta eraikitzeko esparru orokor bat hornitzea 

da, arreta berezia jarriz dimentsio instituzional bat ezartzean, arrantza-baliabideen 

gobernantza berriko eta itsas inguruneko agertoki parte-hartzaileago, 

kolaboratiboago eta, azken batean, erantzunkideago eta eraginkorrago batean 

lagunduko duela bermatzeko.  

Garatu beharreko lanaren barruan, SOSCANO proiektu pilotuaren esparruan 

garatutako adierazleen sistema hartuko da kontuan. Fundación Biodiversidad-ek 

finantzatzen du eta horren dokumentazioa lizitazioaren irabazleari emango zaio. Word 

eta Excel formatuko dokumentazio guztia (inkesten ustiapena, tabulazioa, aplikatutako 

formula matematikoak, haztapenak, etab. barne) eta indize sintetikoa lortzeko egindako 

kalkuluaren sistematika zehatza. 

Lan hori hainbat fasetan banatuko da: 

 

1. I. fasea. Hasierako fasea. Soscanoren esperientzia pilotuan ezarritako indize 

sintetikoaren azterketa. 

• Esperientzia pilotuaren alderdi teorikoak berrikustea (lagina, kategoriak, konfiantza-

mailak eta proiektuan egindako indize-proposamenaren kalkulu matematikoaren 

azterketa). 

• Erabilitako aldagaiak berrikustea (definizio egokia, koherentzia, indizea 

fidagarritasunez lortzeko egokitasuna, adierazleen eta azpiadierazleen sailkapena 

eta taldekatzea). 

2. II. fasea. Indize sintetikoen berrikuspen bibliografikoa. 

• Hainbat erakundek aplikatutako jasangarritasun-indizeen estatistika-proposamenen 

adierazleen bibliografia berrikustea. 



 

• Berrikuspen bibliografikoak alderdi hauek bilduko ditu: 

o Dimentsioak, aldagaiak eta azpialdagaiak hautatzea 

o Dimentsio eta aldagai bakoitzaren iraunkortasunaren definizioa 

I. eta II. faseak gauzatzeko denbora: 2022ko uztaila. 

Entregatzekoa, E1. Proiektu pilotuaren indarguneak eta ahulguneak ezarriko dituen 

GAP fitxa. Hobetzeko alderdiak identifikatzea. Hori guztia, berrikuspen 

bibliografikotik ezagutzen den egungo testuinguruan. Batez ere, E1ek 

aldagai/adierazle eta adierazle bakoitzaren ebaluazio-maila birformulatuak 

deskribatzen ditu. 

3. III. fasea. Aurreko etapetako informaziotik abiatuta, indize sintetiko aldatua 

identifikatzeko eta eraikitzeko esparru orokorra diseinatzea. Helburua da sistema behar 

bezain generikoa izatea, etorkizunean arrantza-toki eta ontzidi kopuru zabal bati aplikatu ahal 

izateko. Indize sintetikoa itsasontzi-multzo bati (klusterrak edo segmentuak) aplikatzeko 

aukera kontuan hartuko da; ontzi horiek arrantza-erakunde baten (kofradia, federazioa) 

interesekoak izan daitezke, bai eta tokiko, estatuko eta baita Europako administrazio baten 

interesekoak ere. Interes berezia du Kantauri Ipar-mendebaldeko Arrantzaleku Nazionalak, 

Soscanoren aurretiko esperientzia dela eta. 

Zehazki, honako emaitza hauek espero dira: 

• Soscano indize sintetikoa hobetzea, E1 entregagarriaren emaitzetatik abiatuta. 

Gutxienez, honako hauek hobetu beharko dira: (I) jatorrizko datuak, bai lehen 

mailako iturrietan, batez ere inkestetan, bai bigarren mailakoetan oinarritu 

daitezkeenak, hala nola iturri ofizialak; (ii) jatorrizko datuen normalizazioa, (iii) 

aldagaien sistema (identifikazioa, definizioa eta haien ekarpena (zeinua) 

jasangarritasunari), (iv) haztapena eta sentikortasuna (v) 

• Aldagaiak hautatu eta proposatzeari eta horiek justifikatzeari dagokienez, indize 

matematikoa sendoagoa izan dadin, lan-tailer bat (ahal bada, fisikoa) garatuko da 

AZTIren eta lizitazioaren irabazlearen artean, aldagaien azken hautaketarako, eta 

aldagai bakoitzak iraunkortasunari egiten dion ekarpenaren interpretazioa egingo 

da. Aldagai multzoak zehatz-mehatz jaso behar ditu gizarte- eta gobernantza-

dimentsioak, ekonomia- eta ingurumen-dimentsioekin batera. 

Entregagarria, E2. Floten iraunkortasunetik abiatuta gobernantzarako indize 

sintetiko baten gida metodologikoa. 

Entregatzekoa, E3. Aurkibiderako euskarria, AZTIk eta lizitazioaren irabazleak 

adostutako formatuan. 

III. fasea: 2022ko ekaina-azaroa. 

 



 

 

 

4. 4. IV. fasea. Garatutako esparru orokorraren aplikazio pilotua. 

III. fasea amaitutakoan, erreminta testatzeko aplikatuko da indize sintetikoa. Soscanon 

garatutako arrantza-tokietarako egindako inkesten oinarrizko datuak emango zaizkio 

lizitazioaren irabazleari. 

Bestela, tresna testatu ahal izango da arrantzako administrazioarentzat edo 

erakundeentzat interesgarriak diren kluster multzo batekin (flota-segmentuak). Kasu 

horretan, datu ofizialak erabiliko dira. 

Entregatzekoa, E4. Aurkibidearen euskarrian emandako testaren emaitza (E3) 

IV. fasea: 2022ko urria – Abendua. 

 

 

 

10. BALDINTZA TEKNIKOAK 

 

Beharrezkoa da: 

• Arrantza-sektorearen azterketa sozioekonomikoan eta soziokulturalean eskumenak 

dituen taldea, indize sintetiko multidimentsionalak diseinatzeko. 

• Esperientzia egiaztatua arrantza-ontzidian iraunkortasun-indize sintetikoak 

kalkulatzeko aplika daitezkeen adierazle sozioekonomikoak formulatzen. 

• Arrantza-gobernantzaren arloko esperientzia egiaztatua. Lankidetza-kudeaketako 

eta/edo arrantza-baliabideen kogestioko ereduak ezagutzea, eragileen parte-

hartzearekin. 

• Arrantza-baliabideen kudeaketari buruzko ezagutza, batez ere Kantauriko ipar-

mendebaldeko arrantzategiarena. 

 

 

 

 



 

11. KONFIDENTZIALTASUNA 

 

Informazio konfidentzialtzat hartzen da esleipendunak Zerbitzua egikaritzeko eskura duen 

edozein informazio, besteak beste, honako hauek barnean hartuta: informazio zientifikoa, 

teknikoa, finantzarioa, legala, fiskala eta komertziala, negozio-eredu eta -estrategiak, 

«Know how», bezero eta bazkide posibleen izenak, proposatutako edo azterketa-fasean 

dauden proiektuak eta eragiketak, txostenak, planoak, merkatu-proiekzioak eta datuak, bai 

eta lan-arloko azterketa eta konparazio guztiak ere, baldin eta horiek guztiak biltzen baditu 
(Informazio konfidentziala). 

Esleipendunak isilpean gorde beharko du isilpeko informazioa. Bereziki, esleipendunak 

konpromisoa hartzen du zerbitzua garatzeko beharrezkoa duen isilpeko informaziora haren 

langileek baino ezin izango dutela sartu. Era berean, esleipendunak konpromisoa hartzen 

du, aldez aurretik onar dezan, Zerbitzuaren edozein fase gauzatzeagatik hirugarrenei 

helarazi behar dien informazio konfidentzialaren edukia jakinarazteko. 

Esleipendunak, halaber, isilpeko informazioa helarazi behar dien hirugarrenekin 

konfidentzialtasun-akordioak sinatu beharko ditu, trukatutako informazio konfidentzialak 

konfidentziala eta AZTIren jabetzakoa izaten jarrai dezan. 

Esleipenduna legez behartuta badago informazio konfidentzial osoa edo zati bat publiko 

egitera, honako hauek egin beharko ditu: 

(a) Hori guztia AZTIri jakinaraztea, ahalik eta azkarren, eta, nolanahi ere, informazio 

konfidentziala zabaldu edo entregatu baino lehen. Jakinarazpen horrekin batera, 

agiri eta informazio garrantzitsuen kopia bat aurkeztuko da, AZTIk bere 

eskubideak eta informazio konfidentziala babesteko egokitzat jotzen dituen 

neurriak har ditzan; eta 

(b) AZTIrekin adostuta, legez zabaldu behar den informazio konfidentzialaren edukia 

zehaztea, salbu eta eduki hori esleipendunari informazio hori emateko eskatzen 

dion agintaritza eskudunaren erabakiz finkatzen bada. 

Esleipendunak konfidentzialtasun-betebeharrak eta informazio konfidentziala ez 

erabiltzeko betebeharrak ez dira iraungiko, eta indarrean jarraituko dute harik eta informazio 

konfidentziala jabari publikokoa ez den arte, esleipendunaren betebeharrak bete ez diren 

arte. 

 

 

 



 

12. JABETZA INTELEKTUALAREN ETA INDUSTRIALAREN ESKUBIDEA 

 

Esleipendunak bere betebeharrak bete ondoren sor daitezkeen jabetza intelektualeko 

eskubide guztiak eta jabetza industrialeko eskubideak AZTIri dagozkio. 

Esleipendunak ezin izango ditu inola ere zerbitzua gauzatzean lortutako emaitzak ustiatu, 

laga edo transmititu. 

AZTIk zerbitzua gauzatzearen ondorioz lortzen den emaitzaren egilearen aipamena 

errespetatuko du; artikulu zientifikoaren kasuan, egile gisa agertuko da, eta patenteen 

kasuan, asmatzailearen kategoriarekin agertuko da. 

Esleipendunak sortutako datuak edo emaitzak erabili nahi baditu argitaratzeko, AZTIren 

baimena eskatu beharko du nahitaez. 

Itun honetan aurreikusi ez den guztirako, kasuan aplikatu beharreko lege-araudian 

xedatutakoa aplikatuko da. 

 

 

 

 

 

 

 

 


