
 
 

 

 

 

 

 

 

1. XEDEA 

 
 

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

zerbitzu hau azpikontratatzeko: “Euskadiko kirol-arrantzaren ezaugarriak zehazteko 

telefono bidezko inkesten bidez laginketa bat diseinatzea eta gauzatzea”. 

 
 

2. ZERBITZUAREN IRAUPENA 

 

Zerbitzua gehienez 9 asteko epean egingo da, kontratua sinatzen den egunetik aurrera 

(2022ko urrirako aurreikusita dago). 

Kontratatutako zerbitzua beste astebetez luzatu ahal izango da, emaitzek hala eskatzen 

badute. 

 
 

3. ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

 

Lizitazio honetarako onartuko den gehieneko eskaintza ekonomikoa hamazortzi mila 

eurokoa da (18.000,00€), zergak barne hartu gabe.  

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

da faktura. 

 

 

 

 

 
 

Lizitazio iragarkia 

 
 
 

Sukarrieta, 2022ko irailaren 23a 



 

4. PROPOSAMENAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK 

 

Jasotako proposamenak irizpide hauen arabera baloratuko dira: 
 

Eskaintza ekonomikoa      %50 

Doitasun teknikoa       %25 

Esperientzia       %10 

Hobekuntzak       %10 

Gizarte Erantzukizun Korporatiboko Politikak   %5  

 

Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza ezohikoa dela uste bada, AZTIk 

dagokion justifikazioa egiteko eskatuko dio lizitatzaileari. 

 

 

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 urriaren 7ko 12:00ak arte. 

Lizitatzaileek helbide honetara jo ahal izango dute informazio tekniko gehigarria 

jasotzeko: 

 

AZTI 

Lucia Zarauz  

Tel. 34 667 174 389 

Mail: lzarauz@azti.es  

 

AZTI 

Estanis Mugerza 

Tel. 34 637 499 429 

Mail: emugerza@azti.es  

6. ESLEIPENA 
 

 

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

Fundazioaren webgunean argitaratuko da lizitazioaren emaitza. 
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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. 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.). 

• Europako proiektuetan inkestak diseinatzen, garatzen eta tratatzen esperientzia 

dutela egiazta dezaketen hornitzaileei balorazio positiboa emango zaie. 

 

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 
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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 

 

a. Ikerketaren helburua 

Inkesta Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-arrantzaren karakterizazioari buruzko ikerketa 
zientifiko baten parte da. Azterlana arrantza-datuak biltzeko Europako esparruaren barruan 
dago (EU-MAP, Erabaki Delegatua (EU) 2021/1167), eta 2008tik kirol-arrantza estatu 
kideek bete beharreko betebeharren artean sartzen du. 
 
Aisialdiko arrantza jarduera garrantzitsua da gizartearen eta ekonomiaren ikuspegitik, eta 
eragin garrantzitsua du tokiko ekonomien ekoizpenean, errentan eta enpleguan. Arrainen 
populazioetan eta itsas ekosistemetan duen eragina bereziki garrantzitsua da itsasertzeko 
zerrendan, espazioaren eta baliabideen arabera lehiatzen baita artisau-arrantza 
profesionalarekin. Kalitatezko datuak lortzea lehenengo urratsa da kirol-arrantza kudeatu 
ahal izateko. 
 
Azterketaren helburu nagusia da kirol-arrantzak Euskadin duen benetako eragina 
ezagutzea, eta jardueraren ezaugarriak zehaztea, arrantzalearen profilari, harrapaketari eta 
ahaleginari dagokienez, jolas-arrantzako hiru modalitateetako bakoitzerako (lehorretik 
egindako arrantza, itsasontzitik egindako arrantza eta urpeko arrantza). Era berean, 
kontaktatutako arrantzale guztien zerrenda egingo da, baldin eta etorkizuneko inkestetan 
parte hartzea onartzen badute. 
 

b. Helburua 

 
Xede-biztanleria Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den adin nagusiko biztanleria da. 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1167&from=EN


 

c. Laginketaren diseinua 

 
Laginketa estatistikoki sendoa izan behar da. Laginen adierazgarritasuna eta bildutako 
informazioaren egokitasuna ziurtatu behar dira, bai eta laginketaren bideragarritasuna eta 
baliabideen erabilera hobea ere. AZTIko teknikariek laginketa-diseinuan eta inkesten 
diseinuan lagunduko diote kontratatutako aldeari. 
 
Laginketa-markoak biztanleria osoaren adierazgarria izan beharko du. Garrantzitsua da 
azpimarratzea benetako arrantza-jarduera ezaugarritu nahi dugula, ohiko eta 
noizbehinkako arrantzaleak, adituak eta esperientziarik gabekoak barne. Beraz, 
arrantzaleak ez direnentzako kontaktuak ere baliozkoak dira. 
 
Biztanleria-azterketarik ez dagoenez, orain arte Euskadin bizi diren eta Euskadin emandako 
lizentziak dituzten biztanleen kopurua baino ez dugu eskura. Aurretiko ikasketen arabera 
(Batxilergoa et al., 2022), 50,000 arrantzale inguru daude itsasontzitik arrantzatzeko, 5,000 
itsasontzitik arrantzatzeko eta 1,100 urpeko arrantzaleentzat. Intzidentzia-datu horiek 
kontuan hartu behar dira laginketa-diseinuan. 
 
Inkestetan jasotako informazioak honako hauek jaso beharko ditu, gutxienez: 
 

o Arrantzalearen profila: sexua, adina, bizilekua 
o Arrantza-baimena izatea. 
o Harrapaketen profila (multiespezifikoa): harrapatutako espezieak, kg 
o Egindako ahalegina 
o Kokapena 
o Motibazioak 

 
Galderen izaera dela eta, inkestatzaileek jolas-arrantzaren alderdi teknikoak landu beharko 
dituzte aldez aurretik. 

 

d. Inkesta-kopurua 

 
Inkesten kopuruak nahikoa izan beharko du laginen adierazgarritasuna eta jasotako 
informazioaren egokitasuna ziurtatzeko, azterketaren helburuei erantzuteko. Zenbaki hori 
ezin da a priori finkatu. Inkestak hasi eta lehen emaitzak lortu ondoren berrikusiko da 
laginketaren diseinua, beharrezko doikuntzak egiteko. 

 

e. Kontratatutako alderdiak egin beharreko lanak 

 
Kontratatutako alderdiak lan-plan bat proposatu beharko du, gutxienez honako zeregin 
hauek jasoko dituena: 
 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.975089/full


 

• Laginketa diseinatzea: AZTIrekin lankidetzan, laginketa-esparrua eta laginaren 
hautaketa definitzea. Laginaren adierazgarritasuna ziurtatzea. Egin beharreko 
inkesten kopurua maximizatzeko metodorik egokiena definitzea. 

 

• Inkestak diseinatzea: AZTIrekin lankidetzan, inkesten diseinua optimizatzea, 
honako hauek kontuan hartuta: 
o Edo oso inkesta laburrak izango dira, arrantzatzen ez duen jendearenak, eta 

luzeagoak arrantzale bat aurkitzen dugunean. 
o Arrantza-modalitate bakoitzerako galdera espezifikoak daude (lehorretik, 

itsasontzitik, itsaspetik). Eta arrantzale berak modalitate desberdinekin egin 
dezake arrantza 

o Delikatua izan daitekeen informazioaz galdetzen dugu, adibidez, lizentzia 
edukitzeaz. 

o Inkestek arinak izan behar dute erantzun-tasa maximizatzeko 
 

• Inkestak gauzatzea: ezarritako epeak errespetatuz. Malgutasuna behar da inkestak 
egiten diren bitartean aldizka laginketa berrikusteko eta, behar izanez gero, 
doikuntzak egiteko. 

 

• Emaitzak ematea: emaitzek honako hauek jaso behar dituzte: 

 
o Datuen kalitatea eta kodifikazioa berrikustea. 
o Aldez aurretik adostutako formatu lau eta homogeneo batean dauden datuak, 

ondoren estatistika-tratamendua egin ahal izateko. 
o Kontaktatutako arrantzaleen zerrenda, etorkizuneko inkestetan parte hartzea 

onartzen badute, eta zerrenda hori erabiltzeak Datu Pertsonalen Babesa eta 
Eskubide Digitalen Bermea (DPBEDBLO) betetzen dituela bermatuz. 

o Emaitzen txostena. 
 
Kontratatutako zatiak lehentasuna eman behar dio laginketa diseinatzeko eta inkestak 
gauzatzeko zerbitzuari, beste zerbitzu potentzial batzuen aurrean, hala nola emaitzen 
analisia. Halaber, AZTIrekin lankidetzan aritu beharko du, emaitzak proiektuaren 
eskakizunetara egokitzen direla ziurtatzeko. 
 

f. Aurreikusi beharreko beste baldintza batzuk 

 
Kontratatutako alderdiak ezin izango du garatutako sistema erabili edo ustiatu barne-
erabilerarako, hirugarrenei zerbitzuak emateko edo beste edozein ustiategitarako. 
Kontratatutako zatiak ezingo du garatu den sistematik eratorritako sistemarik sortu, ezta 
teknikoki hobetu ere. 
 
Kontratatutako alderdiak informazio partekatuaren, lizitazio honen xede den kontratuaren 
eta kontratatzailearen eta garatutako sistemaren interesei kalte egin diezaiekeen beste 
edozein informazioren konfidentzialtasuna bermatu beharko du. 
 



 

Kontratatutako alderdia proiektu-taldeak zereginak behar bezala betetzeko beharrezkotzat 
jotzen dituen bileretara joango da. 


