
 
 

 

 

 

 

 

1. XEDEA 

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

20 kW-ko eguzki-planta fotovoltaiko bat instalatzeko AZTI-Pasaiako eraikinaren 

estalkian (teilatua), portuko kargak edo itsasontziak energia berriztagarrien bidez 

elikatzeko. 

Lan hau "OARSOALDEAN EKONOMIA URDINA GARATZEKO HUB TEKNOLOGIKOA 

ETA INDUSTRIALA", 2021-2023. (ESP.: 2021/01237), EUSKO JAURLARITZA - Gobierno 

VASCO, Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena saila- Sailarentzat 

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

Eli. Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai Politikako sailburuordea, Elikagaien Kalitate eta 

Industriako Zuzendaritza, EJ – DDESyMA programaren barruan kokatzen da. 

AZTI barne-erref. proiektua IM-22-ELEC_OaHub da, Pasaiako portu-jardueraren 

elektrifikazioa eta erantsitako kostaldeko eremuak sustatu nahi dituena, bai eta jarduera 

horren erregai fosilekiko mendekotasuna murriztu ere, itsasoan gertatzen diren jarduera 

ekonomikoen hazkunde jasangarriari lagunduz. Kasu honetan, eguzki-instalazio 

fotovoltaiko bat instalatzea, portuko balizko eskariak (adibidez, ontzi elektrikoak) energia 

berriztagarrien bidez hornitzeko. 

Helburua, hornitzaile bat hautatzea da, honako hauek hornitzeko eta instalatzeko: 

• 20 kWp potentziako eguzki-energia sortzeko planta bat, eguzki-panel fotovoltaikoen 

bidez, Pasaiako AZTI eraikinaren estalkian edo teilatuan (giltza eskuan). Instalazio 

horrek AZTIko portuko hainbat karga elektrizitatez hornituko ditu (adibidez, ontzi 

hibrido-elektrikoetarako karga-estazioa, etab.). 
 

2. ZERBITZUAREN IRAUPENA 

 

2022. urtea amaitu baino lehen, eguzki-planta instalatu beharko da, eta AZTIko langileek 

eta hautatutako erakundeak lehenengo proba bat egin beharko dute. 

 

 

 
 

Lizitazio iragarkia 

 
 
 

Sukarrieta, 2022ko irailaren 20a 



 

3. KOKAPENA 

 

Eguzki-planta AZTIk Pasaiako portuan (Gipuzkoa) duen eraikinaren goiko estalkian edo 

teilatuan kokatuko da. Gutxi gorabeherako kokapena 1. irudian ikus daiteke. Eguzki-planta 

hori duela hamarkada bat baino gehiagoko eguzki-plantatik desberdina da. Solairu 

berriaren kokapena teilatu/estalkiaren eremu librean jarriko da. 

 

 1 irudia. Lauki gorriak instalazioaren kokapena adierazten du. 

 

4. ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

Baloratuko den eskaintza ekonomikoa, eguzki-planta osoa izango da, dokumentu honen 

10. puntuan (Baldintza teknikoak) zehaztutako zehaztapen eta kontzeptu guztiekin batera. 

Kontzeptu guztiak barne hartzen dituen gehieneko eskaintza ekonomikoa hogeita hamar 

mila eurokoa da (30.000,00 €), zergak barne hartu gabe.  

Fakturazioa bi ziurtagiritan egingo da; 

• Eskainitako zenbatekoaren % 50eko faktura, instalazioaren hasieran egingo dena. 

• AZTIko langileek lehen proba egin ondoren, eguzki-planta instalatu eta hilabete 

baino lehen, eskainitako zenbatekoaren % 50eko bigarren faktura egingo da. 

Fakturak jaulkitze-dataren 60 egunen barruan 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 Irati Velez Barrenari aurkeztu ahal izango dizkiote proposamenak 

ivelez@azti.es helbide elektronikoan eta AZTIren edozein zentrotan, iragarki hau AZTI 

Fundazioaren webgunean argitaratzen denetik 2022ko urriaren 4ko 12:00ak arte. 

Lizitatzaileek helbide honetara jo ahal izango dute informazio tekniko gehigarria 

jasotzeko: 

AZTI      AZTI 

Norentzat: Gorka Gabiña   Norentzat: Oihane Cabezas 

Tel. 34 667 174 373    Telf. 34 667 174 394 

Mail: ggabina@azti.es    Mail: ocabezas@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 

espezifikazioei jarraituz (hemen eskuratu daitezke 

http://www.azti.es/es/coordinacion-de-actividades-empresariales/ ) 

mailto:ivelez@azti.es
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• 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.). 

• Hautatutako erakundeak administrazio-izapide guztiak egin beharko ditu agintari 

eskudunen aurrean instalazio osoa legeztatzeko. 

 

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 

helbidera idatziz jakinaraziz. Halaber, erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute 

kontrolerako agintaritza eskumendunaren aurrean. 

http://www.azti.es/
mailto:lopd@azti.es


 

 

10. BALDINTZA TEKNIKOAK 

 
Proposatzaileak eguzki-instalazioaren soluzio teknologikoa zehaztu behar du memoria 

tekniko-ekonomiko batean (gehienez 10 orritan). Instalazioak honako hauek izan beharko 

dira: 

• Egungo eguzki-panelak (errendimendua eta egungo teknologiarekiko azalera 

optimoa). 

• Eguzki-panel fotovoltaikoak instalatzeko edo doitzeko eta ainguratzeko egitura 

egokia. 

• 20 kW-eko potentziako inbertitzaile trifasikoa. 

• Korronte zuzeneko (DC) eta korronte alternoko (AC) babes-koadroak eta lur-

harguneak (panelak-egitura, etab.). Babesak BTKn. 

• Hartunea eta elikadura AC koadrotik behe-tentsioko koadro orokorreraino (CGBT). 

• Instalazioak behar bezala instalatzeko beharrezko elementu elektrikoak izan 

beharko ditu: konektoreak, kableak, erretiluak, etiketak, etab. 

• Instalazioaren eta pantailaren sinoptikoa diseinatzea eta garatzea, honako hauek 

adierazteko: sortutako energia, kontsumitutakoa, saihestutako emisioak, etab. 

• Instalazioa legeztatzea eta azken funtzionamendu egokira arte izapidetzea. 

• Gehiegizko produkziorako eta gure instalazioetan erabili ahal izateko lerroa. 

• Urteko/aldizkako mantentze-lanen kontratazioa sartu beharko da: mantentze-

programaren definizioa eta kontrola, panelen garbiketa, funtzionamendu egokiaren 

egiaztapena, efizientzia, etab. 

• Martxan jartzean eta ezartzen diren mantentze-kontroletan instalazioa testatzeko 

erabiliko diren ekipoak adieraztea. 

• Materialetarako eta instalaziorako bermeak eman behar dira, eta horien iraupena 

zehaztu behar da. 

• Lanak egingo dituzten segurtasun-baldintzak ziurtatzea, eta erabiliko dituzten 

prebentzio-bitarteko komunak eta pertsonalak deskribatzea. 

 
 
 
 
 



 

 
 
Honako hauek baloratuko dira: 
 

a) Instalazio mota horietan esperientzia egiaztatua duen enpresa. 

b) Neurketa-ekipoak hornitzea 

c) AZTIren eraikineko goi-tentsioko eta behe-tentsioko instalazioa ezagutzea. 

d) Gertakarien eta matxuren aurrean erantzuteko denbora. 

e) Instalazioaren energia-azterketa eta handitzeko aukerak. 

f) Egokitzeko gaitasuna, portu-eremuko I+G garapenetarako energia hornituko duen 

I+G proiektu bati baitagokio. 

g) 220-380VAC kargetara eta baterien 20kW kargetara konektatuta (VDC) 

h) Instalazioaren eta ingurunearen arteko mimetismoa. 

i) Laguntza teknikoa eta erantzukizuna lehen urtean instalazioan egon daitezkeen 

akatsen aurrean. 

j) Inbertsioaren eta inbertsio hori berreskuratzeko epearen azterketa ekonomikoa 

(ROI). 

k) Lizitatzaileak aurkeztu nahi dituen beste alderdi batzuk. 


