
 
 

 

 

 

 

 

 

1. XEDEA 

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

glider motako ibilgailu autonomo bat manipulatzeko aukera emango duen laborategi 

lehor gisa funtzionatzeko hornitutako modulu aurrefabrikatu bat erosi ahal izateko, 

terraza estalia duen gune batekin batera, ibilgailuaren flotagarritasun-/orekatze-

probetarako igerileku bat instalatzeko. 

Lizitazio honen testuingurua (Ref Barne-AZTI: IM-22-OObs_OaHub) 

“OARSOALDEA_HUB” proiektuan kokatzen da, EUSKO JAURLARITZArentzat - Eusko 

Jaurlaritza, Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena saila- Sailarentzat. 

Garapen Ekonomikoa, Iraunkortasuna eta Ingurumena, Nekazaritza, Arrantza eta Eli. 

Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza, Elikagaien Kalitate eta 

Industriako Zuzendaritza, EJ - DDESyMA programaren barruan – Diru-laguntza izenduna 

(2022). Programa horren bidez, Pasaiako Portuko eta erantsitako kostaldeko behaketa-

zerbitzuak handitu nahi dira, portuaren eta haren jardueren kudeaketa integratua lortze 

aldera. 

Xedea, hornitzaile bat hautatzea da, honako hauek eskuratzeko: 

• Modulu bat laborategi bat eraikitzeko, eta bigarren modulu bat terraza estaliaren 

funtzioarekin, glider motako tresneria eta itsas ibilgailu autonomoak hartzeko 

gaitasunarekin eta horiek prest jartzeko eta manipulatzeko beharrezko jarduerekin. 

Moduluek gutxienez 14 m2-ko azalera eraikia eta gutxienez 2,40 m-ko barne-altuera 

erabilgarria izan beharko dute. 
 

2. ZERBITZUAREN IRAUPENA 

 

Ebazpena ematen denetik materiala entregatu eta hilabetera arte, eta AZTIko langileek 

lehenengo proba bat egin arte, 12 hilabeteko iraupena izango duela zenbatetsi da. 

 

 

 
 

Lizitazio iragarkia 

 
 
 

Sukarrieta, 2022ko uztailaren 14a 



 

3. KOKAPENA 

 

Moduluak AZTIren barrutiko aparkalekuan kokatuko dira, Pasaiako portuan (Gipuzkoa). 

Azti arduratuko da moduluak hartu beharko dituen eremua doitzeaz. Moduluen 

hornitzaileak ziurtatu beharko du moduluak horretarako izendatutako lekuan jarriko direla. 

Gutxi gorabeherako kokapena 1. irudian ikus daiteke.  

 

1. irudia. Puntu gorriak moduluaren kokapena adierazten du. 

 
 

4. ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

Baloratuko den eskaintza ekonomikoa terraza estalia duen modulu osoa da. 

Kontzeptu guztiak barne hartzen dituen gehieneko eskaintza ekonomikoa hamabost mila 

eurokoa da (15.000,00 €), zergak barne hartu gabe. 

Fakturazioa eskainitako zenbateko osoaren % 50eko bi ziurtagiritan egingo da. 

• Guztizko zenbatekoaren % 50, modulua eta terraza entregatzean 

• Guztizko zenbatekoaren % 50, AZTIko langileek lehen funtzionamendu-proba egin 

ondoren. Modulua eta terraza jaso eta gehienez ere hilabetera egingo da. 

Fakturak jaulki eta hurrengo 60 egunetan ordainduko dira. 

 



 

5. PROPOSAMENAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK 

 

Jasotako proposamenak irizpide hauen arabera baloratuko dira: 
 

Eskaintza ekonomikoa      %50 

Doitasun teknikoa       %45 

Gizarte Erantzukizun Korporatiboko Politikak   %5  

 

 

6. 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 2022ko abuztuaren 7ko 12:00ak arte. 

Lizitatzaileek helbide honetara jo ahal izango dute informazio tekniko gehigarria 

jasotzeko: 

AZTI 

Norentzat: Anna Rubio 

Tel. 34 667 174 424 

Mail: arubio@azti.es  

 

7. ESLEIPENA 
 

 

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

Fundazioaren webgunean argitaratuko da lizitazioaren emaitza. 

 

8. 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 
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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. Dokumentaziorako, hautatutako erakundeak, www.azti.es 

webgunean argitaratutako Kontratazioari buruzko Barne-Araudia bete beharko du. 

• 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.). 

 

9. 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 
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helbidera idatziz jakinaraziz. Halaber, erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute 

kontrolerako agintaritza eskumendunaren aurrean. 

 

10. MODULUAREN BALDINTZA TEKNIKOAK ETA DISEINUKOAK 

 
Proposatzaileak memoria tekniko-ekonomiko batean (gehienez 10 orrialdetan) azaldu 

beharko ditu eskaintzen diren laborategiko moduluen eta terraza estaliaren gaitasunak. 

Moduluek gutxienez 14 m2-ko azalera eraikia eta gutxienez 2,40 m-ko barne-altuera 

erabilgarria izan beharko dute. 

 
Honako hauek baloratuko dira: 
 

a) Barruko materiala (isolamendua, zoru irristagaitza, etab.) eta kanpoaldekoa 

(korrosioaren aurkakoak, etab.). 

b) Aire girotua. 

c) Eguzki-panel fotovoltaikoak instalatzeko estalki egokia. 

d) Entxufeak, etengailuak eta ethernet konexioa moduluaren hainbat puntutan, eta 

segurtasun-elementuak (magnetotermikoak, diferentzialak) dituen koadroa. 

e) Argiztapen egokia (naturala eta artifiziala), moduluaren bi fatxadatan gutxienez 

leihoak irekiz. 

f) Ingurunearekiko mimetismoa. 

g) Ekipoak sartzeko erraztasuna. 

h) Ekipoak biltegiratzeko erraztasuna. 

i) Lehenengo urtean moduluen (elektrikoak, itoginak, ateak, leihoak) 

eraikuntzan/mihiztaduran egon daitezkeen akatsen aurrean laguntza teknikoa eta 

erantzukizuna. 

j) Lizitatzaileak aurkeztu nahi dituen beste alderdi batzuk. 

 
Modulua lizitazioa esleitu eta hilabete baino lehen entregatu beharko da. 
 
2. irudiak lizitatu beharreko terraza orientagarria duen modulu mota adierazten du (altzariek 
eta igerilekuak funtzio argigarri hutsa dute). 
 



 

 
2. irudia. Lizitatu beharreko terraza duen modulu mota 


