
 
 

 

 

 

 

 

1. XEDEA 

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

mantentze-lanetarako eta konponketetarako tailer mekanikoaren zerbitzua 

azpikontratatzeko. 

Baldintza-agiri honen xedea hornitzaile bat hautatzea da, honako lan hauetarako: 

• Galdaragintza. 

• Egiturak eta profilak diseinatzea, garatzea eta muntatzea. 

• Loturak eta soldadurak. 

• Egitura metalikoak, hidraulikoak, pneumatikoak eta abar konpontzea. 

• Ainguratzeak, tresneria eta itsas sistemak egokitzea eta egokitzea. 

• Mekanika orokorra. 
 

2. ZERBITZUAREN IRAUPENA 

 

Kontratuak 36 hilabete (3 urte) iraungo du, kontratua sinatzen den egunetik aurrera 

(2023ko apirilaren 20rako aurreikusita dago). Behin indarraldia iritsita, kontratua 

automatikoki luzatuko da, salbu eta alderdietako edozeinek kontrako erabakia hartzen 

badio beste alderdiari, idatziz, hasierako epea edo haren edozein luzapen amaitu baino 

hilabete bat (1) lehenago. Kontratuak, luzapenak barne, ez ditu bost (5) urte gaindituko. 

 
 

3. ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

Lizitazio honetarako onartuko den gehieneko eskaintza ekonomikoa berrogei eurokoa 

izango da kualifikazio handieneko enplegatuaren eskulan bakoitzeko (40,00 €), zergak 

barne hartu gabe.  

Fakturazioa zerbitzuak amaitzean egingo dira, eta jaulki eta hurrengo 60 egunetan 

ordainduko dira fakturak. 

 
 

Lizitazio iragarkia 

 
 
 

Pasaia, 2023ko otsailaren 3a 



 

 

4. PROPOSAMENAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK 

 

Jasotako proposamenak irizpide hauen arabera baloratuko dira: 
 

Eskaintza ekonomikoa      %50 

Doitasun teknikoa       %30 

Hobekuntzak       %10 

Entregatzeko epea      %5 

Gizarte Erantzukizun Korporatiboko Politikak   %5  

 

 

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 2023ko martxoaren 15eko 12:00ak arte. 

Lizitatzaileek helbide honetara jo ahal izango dute informazio tekniko gehigarria 

jasotzeko: 

AZTI 

Norentzat: Jose Mari Emezabal 

Tel. 34 658 758 167 

Mail: jemezabal@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.). 

 

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 
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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 

 
Enpresa lizitatzaileek, beren eskaintza ekonomikoaz gain, dokumentu bat aurkeztu behar 

dute paperean edo formatu elektronikoan (word edo pdf), beren baliabideen, instalazioen, 

langileen, esperientziaren, homologazioen eta abarren deskribapenarekin, kontratatuko 

diren lanen eskakizunei erantzuteko dituzten gaitasunei buruzko iritzi egokia izan dezaten. 

 

Eskaintza teknikoak baloratzeko, dokumentua multzo hauetan egituratuko da: 

 

o Eskatutako gutxieneko baldintzak betetzea. 

 

o Kontratu honetara ekarritako bitartekoak, langileak, ekipamendua, esperientzia 

eta abar, eskaintza teknikoa baloratzeko interesgarritzat jotzen direnak. 

 

o Agiri honetan jasotzen ez diren beste alderdi batzuk, lizitatzaileak aurkeztu nahi 

dituenak eta eskaintza teknikoaren kalitatean ebaluatu daitezkeenak eta/edo 

hobekuntzatzat har daitezkeenak. 

 

o Hautatutako erakundeak egindako lanen konfidentzialtasuna bermatuko du. 

 

o Lanak egiten direla ziurtatzeko eta lanak ahalik eta arinen egin eta zehaztu ahal 

izateko (batez ere larrialdi-egoeretan), hornitzaileak bere eskaintzan sartu behar 

du ordezkatzen duen harremanetarako pertsona, eta pertsona horrekiko 

komunikazio-bidea deskribatu behar du (telefono mugikorra eta posta 

elektronikoa, gutxienez). Bestalde, AZTIk harremanetarako pertsona bat jarriko 

du hornitzailearen eskura solaskide nagusi gisa. 

 

o Lizitatzaileak agiri honetan eskatzen diren gutxieneko baldintzak onartzen 

dituela adierazi beharko du, eta argi eta garbi zehaztu beharko ditu AZTIren 



 

eskura jartzen dituen bitartekoak eta mekanismoak, plegu honetan jasotzen 

diren lanak betetzeko. Era berean, eskaintza kontuan har dadin, 

proposamenean jasotako alderdi guztiak betetzeko eskura jartzen diren giza 

baliabideak eta baliabide teknikoak zehaztu beharko dira. 

 

o AZTIk beretzat gordetzen du jasotako proposamenei buruzko argibideak edo 

informazio osagarria eskatzeko aukera. Hala ere, jasotako proposamenen 

balorazioetan berdinketa egonez gero, eskaintzaren kalitatea eta kaudimen 

teknikoa (azken hiru urteetan egindako lanen antzekoak, gauzatze onaren 

ziurtagiriekin) izango dira azken erabakia hartzeko elementuak. 


