
 
 

 

 

 

 

 

1. XEDEA 

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

kanpaina ozeanografikorako ontziak eta ekipoak azpikontratatzeko. 
 

2. ZERBITZUAREN IRAUPENA 

 

Zerbitzua benetako 4 eguneko kanpaina batean datza (kanpaina hasi eta amaituko den 

Pasaiako porturako bidaia kontatu gabe). 

Kanpaina egiteko datak itsas baldintzen araberakoak izanen dira. 

Zerbitzua gehienez ere 2 hilabeteko epean burutuko da, kontratua sinatzen den egunetik 

hasita. 

 
 

3. ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

Lizitazio honetarako onartuko den gehieneko eskaintza ekonomikoa da laurogeita bat mila 

seirehun eta laurogei euro (81.680€), zergak barne hartu gabe.  

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

da faktura. 

 

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 

 
 
 

Pasaia, 2022eko uztailaren 11a 



 

 

 

 

 

5. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

 

Lizitatzaileek Alaitz Lizasori aurkeztu ahal izango dizkiote proposamenak alizaso@azti.es 

helbide elektronikoan eta AZTIren edozein zentrotan, iragarki hau AZTI Fundazioaren 

webgunean argitaratzen denetik 2022eko uztailaren 25ko 12:00ak arte. 

Lizitatzaileek helbide honetara jo ahal izango dute informazio tekniko gehigarria jasotzeko: 

AZTI 

Norentzat: Ibon Galparsoro 

Tel. 34 667 174 450 

Mail: igalparsoro@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. 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 
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1. Kanpaina egingo den eremu geografikoa 

• Euskal kostaldeko plataforma kontinentalean egingo da kanpaina. 

• Datuak eskuratzeko sakonera maila: 60-600 m. 
 

2. Ontzia 

• Kanpainaren hasiera eta amaiera Pasaiako portuan egingo da, edo, ezingo balitz, 
gertuen dagoen beste portu batean. 

• Hasierako portutik Pasaiakorako, edo honetatik hurbilenerako (hala adosten 
bada), bidaia-kostuak sartzen dira lizitazioaren prezioan. 

• Lizitazioaren prezioan sartzen dira kanpaina gauzatzeko behar den erregai-
kontsumoari lotutako kostuak. 

• Lizitazioaren prezioan ez daude sartuta portuetako tasak (AZTIk hartuko ditu bere 
gain). 

• Ontziak autonomia izan behar du 4 eguneko lan jarraiturako (4 egun × 24 ordu). 

• Positiboki baloratuko da ontziak posizionamendu dinamikoko sistema bat izatea. 

• Kontratatutako enpresak kanpaina egiteko behar diren baimen guztiak eskuratu 
beharko ditu. 

• Ontziak langile espezializatuak izan behar ditu ontzia gobernatzeko eta 
erabiltzeko, baita laginketa-ekipoekin jarduteko ere. 

• Kontratatutako enpresak AZTIko langileen mantenuaz arduratu behar du. 

• Ontziak lanerako eta atsedenerako lekua izan behar du AZTIko lau lagunentzat. 
 

3. Ekipoak 
 

Sorta anitzeko ekozunda 

• Itsasontziak bereizmen handiko sorta anitzeko ekozunda bat izango du, gorago 
zehaztutako sakonera-mailan lan egin dezakeena. 

• Ekipoa mobilizatzeko eta desmobilizatzeko gastuak lizitazioaren prezioan sartuta 
daude. 

• Kontratatutako enpresak sorta anitzeko ekozunda konfiguratzeko eta erabiltzeko 
beharrezkoa(k) d(ir)en operadorea(k) izango d(it)u. 

• Itsas hondoko sakonerari eta islapen akustikoari (backscatter) buruzko datuak 
erregistratuko dira. 

• Kontratatutako enpresak kanpainako datuak prozesatuko ditu. 

• Kanpaina bukatutakoan, eta gehienez hilabeteko epean, enpresak kanpainan 
erregistratutako datu gordinak, eta behar diren iragazki eta zuzenketekin 
(itsasaldia) prozesatutako datuak emango ditu. 

• Datuak eskuratzeko eta prozesatzeko erabiltzen den softwarearen formatuetan 
emango dira erregistroak, eta, gainera, Gorapenen Eredu Digitala (gutxienez 1 m-
ko bereizmen horizontala duena) eta prozesatutako islapen akustikoaren raster 
geruza (gutxienez, bereizmen horizontal berekoa) emango dira. 

• AZTIk artxiboak transferitzeko biltegi bat emango dio kontratua esleitu zaion 
enpresari. 

 
 



 

Urrutiko agintedun ibilgailua (ROV) 

• Itsasontziak ezaugarri tekniko egokiak dituen ROV bat izango du, goian 
zehaztutako sakonera-mailan itsaspeko bideoak eta irudiak lortzeko. 

• Ekipoa mobilizatzeko eta desmobilizatzeko gastuak lizitazioaren prezioan sartuta 
daude. 

• ROVk garajea izatea baloratuko da. 

• Bideoek honako gutxieneko bereizmena izanen dute: Full HD (1920 x 1080 px). 

• Argazkiek gutxienez 10 Mpx-eko bereizmena izango dute. 

• Baloratuko da kamerak zoom optikoa izatea (enpresa eskaintzaileak zooma 
zenbatekoa den adieraziko du). 

• ROVk ekipoaren nabigazio-datuak erregistratzeko beharrezko ekipo guztiak 
izango ditu. 

• ROVk 360º-ko sonarra izango du. 

• ROVak laser erakusleak izango ditu. 

• ROVak beso mekaniko bat izango du laginak hartzeko, beharrezkoa bada. 

• Enpresak ROVaren nabigazio-datuak eta bideo irudiak sinkronizatzeko lehen 
prozesaketa egingo du. 

• Prozesatutako bideoak, bai eta lortutako irudiak ere, AZTIri emango zaizkio 
kanpaina amaitu eta gehienez hilabeteko epean. 

• AZTIk artxiboak transferitzeko biltegi bat emango dio kontratua esleitu zaion 
enpresari. 

 
 

4. Kanpaina gauzatzearen alderdi orokorrak 

• Laginketa-estrategia (datu-bilketaren kokapena, etab.), kanpaina-buruaren 
irizpideen mende dago, betiere ontziaren, ekipoen eta tribulazioaren segurtasun-
baldintzak betetzen baditu. Ontziko kapitainarekin eta eragiketetako teknikariekin 
adostuko da. 

• Ontzia edo laginketa-ekipoak matxuratu edo gaizki dabiltzalako kanpaina 
gauzatzean geldialdiak eginez gero, planteatutako lanak egin ezin badira, 
kanpaina gelditu egingo da, eta berriro hasiko da, lizitazio honetan aurreikusitako 
benetako bost lanegunak bete arte. Geldialdi horiek edo kanpainaren iraupena 
luzatu beharrak datuak eskuratzeko benetako bost egunera arte, ez dute eraginik 
izango kontratuaren azken kostuan. 


