
 
 

 

 

 

 

 

1. XEDEA 

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

Kanarietako hondartzetan biltzeko informazioa erakusteko (okupazio-datuak, aldagai 

meteorologikoak eta korronteak) Web App/App baten garapena azpikontratatzeko. 
 

2. ZERBITZUAREN IRAUPENA 

 

Proiektua gehienez ere 8 asteko epean egingo da, kontratua sinatzen den egunetik 

zenbatzen hasita. 
 

3. ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

Lizitazio honetarako onartuko den gehieneko eskaintza ekonomikoa da hemezortzi mila 

euro (18.000,00€), 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       %40 

Hobekuntzak       %5 

Gizarte Erantzukizun Korporatiboko Politikak   %5  

 

 

 

 

 

 
 

Lizitazio iragarkia 

 
 
 

Pasaia, 2023ko otsailaren 15a 



 

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 2023ko martxoaren 1ko 12:00ak arte. 

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

AZTI 

Norentzat: Pedro Liria 

Tel. 34 667 174 482 

Mail: pliria@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. 

• 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. 
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• 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.). 

• Lizitazio honen ondorioz produktu bat sortzen bada (softwarea, algoritmoa, 

hardwarea, plataforma digitala…) edo zerbitzuren bat (kontsultoretza, aholkularitza, 

zerbitzu digitala...) edo soluzioak sortzen badira (digitalak, software plataforma, 

programak...), titulartasuna eta jabetza intelektual eta industriala ustiatzeko 

eskubideak AZTIrenak izango dira. Ustiapen eskubide horiek guztiak lehenetsiko 

dira, hautatutako erakundearekin sinatzen den eta lizitazio honetan ezarritako 

baldintzekin gatazkan jar daitekeen geroko edozein akordioren gainetik. Era berean, 

lizitazio honetan sortutako emaitzak zabalduz gero, AZTIk asmatzaileen egiletza 

aitortuko du.  

• Hautatutako erakundeak ezin izango du lizitazio honetan sortutakoaren antzeko 

lehia sistemarik ustiatu edo garatu.   

• Hautatutako entitateak konpromisoa hartzen du entitate lizitatzaileak partekatutako 

informazioaren konfidentzialtasuna zaindu eta sekretu profesionala gordetzeko, eta, 

beraz, ez dizkie hirugarren pertsonei jakinaraziko edo komunikatuko lizitazio honen 

garapen teknikoan laguntzeagatik ezagutzen dituen eta eskuratzen dituen datuak, 

ez lizitazioaren aurretik, ez bitartean, ez eta bukatutakoan ere. 

 

• Konfidentzialtasun betebeharra eta informazio konfidentziala ez erabiltzeko 

betebeharra ez da iraungiko zerbitzua betetzen denean, eta indarrean jarraituko du 

harik eta informazio konfidentziala jabari publikokoa den arte, tartean, erakunde 

esleipendunak betebeharrak bete gabe uzten baditu izan ezik. 

 

 

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 
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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 

 
Gaur egun, lan hau, martxan dagoen proiektu baten barruan dago. Proiektu horretan, AZTIk 
itsasertzeko bideometriako hainbat geltoki eta zerbitzu instalatu eta jarriko ditu martxan 
Kanaria Handiko Las Palmas hondartzetan. Zehazki, Las Canteras, Alcaravaneras eta La 
Laja hondartzak estaliko dira. Hondartza bakoitzaren barruan sekzio ezberdinak definituko 
dira, bereziki Las Canteras hondartzan bere hedadura handiagatik. Garatu beharreko 
zerbitzuen artean, hondartzetako asistentzia eta okupazio-maialari buruzko informazioa 
sortzea dago. Informazio hori bideometría-estazioek lortutako irudetatik abiatuta 
prozesatuko da eta orduerdiro eguneratuko da. 
 
Esparru horretan, Web App/App baten garapena kontratatu nahi da, proiektuaren 
esparruan sortutako informazioa hondartzetarako eta hondartza bakoitzean definitutako 
atalak erakusteko. Zehazki, aplikazioak gutxienez honako informazioa erakusteko aukera 
izan behar du: 
 

- Hondartzetan definituako sektore bakoitzaren okupazio-egoerari buruzko 
informazioa ematea, haien egoera zerrenda moduan zein mapa batean erakutsiz. 

- Datozen orduetan okupazioak izango duen bilakaerari buruzko infomazio 
zenbatetsia ematea. 

- Herritarari bere hautaketaren sezktorearaino gidatzea. 
- Marearen mailari buruzko informazioa ematea. 
- Eguraldiari buruzko informazioa eta iragarpena ematea. 
- Hondartzetako korronteei eta segurtasun-egoerari buruzko informazioa ematea. 
- Aplikazio denda nagusietan erabilgarri egotea, gutxienez Google Play Store eta 

Apple App Store-tan barne. 
- Gutxienez Crome eta Firefox web nabigatzaileekin bateragarria izatea. 

 



 

Lizitatzaileak azken bezeroarekin (Las Palmaseko Udala) online egingo dituen bileretan 
parte hartuko beharko du. Bilera horietan, AZTIrekin batera joango da eta aplikazioaren 
baldintza funtzional eta alderdi ezberdinak betetzeko irtenbideak eztabaidatuko eta 
proposatuko dira, bai eta garapenean izandako aurrerapen nagusiak ere. 
 
Lizitatzaileak garapen-ingurune bat izan beharko du, non proposamenen eta lanen 
aurrerapen adibideak erakutsi ahal izango diren, bai eta DEV bertsio bat bidaltzeko aukera 
ere, behin betiko garapena PROra igo aurretik balioztatzeko. 
 
 
 


