
 
 

 

 

 

 

 

1. XEDEA 

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

edateko uraren bederatzi (9) iturri iragazteko eta mantentzeko alokairu-zerbitzua 

azpikontratatzeko, bai eta edari eta elikagai osasungarriak saltzen dituzten bederatzi 

(9) makina instalatzeko, ustiatzeko eta mantentzeko zerbitzua ere, Fundación AZTI-

AZTI Fundazioaren hiru zentroetan. 
 

2. ZERBITZUAREN IRAUPENA 

 

Proiektua gehienez ere 36 hilabeeko ( 3 urte) epean egingo da, kontratua sinatzen den 

egunetik zenbatzen hasita. 
 

3. ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

Lizitazio honetarako onartuko den gehieneko eskaintza ekonomikoa da berrehun eta 

hirurogeita bost euro (265,00€), 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       %30 

Hobekuntzak       %10 

Gizarte Erantzukizun Korporatiboko Politikak   %10 

 

 

 

 
 

Lizitazio iragarkia 

 
 
 

Sukarrieta, 2023ko martxoaren 13a 



 

 

 

5. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

 

Lizitatzaileek Tania Gonzalez aurkeztu ahal izango dizkiote proposamenak 

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

Fundazioaren webgunean argitaratzen denetik 2023ko martxoaren 28ko 12:00ak arte. 

Lizitatzaileek helbide honetara jo ahal izango dute informazio tekniko gehigarria 

jasotzeko: 

AZTI 

Norentzat: Jose Mª Emezabal 

Tel. 34 658758167 

Mail: jemezabal@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 
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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 

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. 
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9. BALDINTZA TEKNIKOAK 

 
 

UR-ITURRIAK 

Sareko bederatzi (9) edateko ur-iturri alokatzea iragazte bidez, une oro ur beroa eta hotza 

eduki ahal izateko, higienizazioa, sei hilean behingo iragazkiak aldatzea, 24 orduko zerbitzu 

teknikoa, iturriak garraiatzea, instalatzea eta martxan jartzea barne. 

 

• Iturrien kokapena: 

- 4 iturri Derion (Bizkaia), 

- 3 iturri Sukarrietan (Bizkaia) 

- 2 iturri Pasaian (Gipuzkoa) 

 

• Iturriak esleipendunak instalatuko ditu. Era berean, esleipendunari dagokio ur-

iturrien mantentze prebentiboa eta zuzentzailea egitea, behar bezala funtziona 

dezaten. 

 

• Enpresa esleipendunak sei hilean behin aldatuko ditu eraikinean instalatutako 

iturrien iragazkiak (gutxienez bi iragazki iturriko). 

 
 

• Makinetako bat matxuratzen bada, konpondu egin beharko da, edo, hala badagokio, 

ordezkatu, gehienez ere 24 orduko epean. 

 

• Makinak kontratua sinatu eta gehienez astebeteko epean instalatu eta jarriko dira 

martxan, eta makinen kontserbazio-egoera aurkeztu beharko da. 

 

• Enpresa esleipendunak argi eta garbi seinaleztatuko du makina bakoitzean: 

enpresaren izena, telefono-zenbakia eta helbidea, non erabiltzaileek 

erreklamazioak egin ahal izango dituzten. 

 
 



 

• Mantentze-lanak: Makinek garbitasun- eta kontserbazio-egoera ezin hobean egon 

behar dute etengabe. Baldintza hori ez betetzeak kontratua suntsiaraztea ekarriko 

du. 

 

• AZTIk ur iturriak jarriko diren tokien berri emango dio enpresa esleipendunari. Iturri 

horiek elektrizitate hartunea, ur hornidura eta isurketak izango dituzte. 

 

• Adjudikaziodunaren erantzukizuna izango da ur-iturriek eragindako kalteak eta 

kalteak, bai ustekabean sortutakoak, bai zuhurtziagabekeriaz edo zabarkeriaz 

egindakoak. Esleipendunak erantzukizun zibileko aseguru bat ere izan beharko du, 

eta istripu-kasuan, indarrean dagoen legeriak ezarritako gutxienekoa ordaindu 

beharko du. 

 
 
 

SALTZEKO MAKINAK; ELIKAGAI ETA EDARI OSASUNGARRIAK 

 

Bederatzi (9) vending makina kudeatzeko eta mantentzeko zerbitzua, AZTI Fundazioaren 

hiru zentroetan une oro elikagaiak eta edariak eduki ahal izateko. Edari hotzen, beroen, 

elikagaien eta produktu osasungarrien hornidura, instalazioa, ustiapena eta mantentze 

integrala. 

 

• Makinen kokapena 

 

- 3 vending makina Derion (Bizkaia) 

- 3 vending makina Sukarrietan (Bizkaia) 

- 3 vending makina Pasaian (Gipuzkoa 

 

• Adjudikaziodunaren kontura izango da makinak instalatzea. Era berean, 

esleipendunari dagokio makinen mantentze prebentiboa eta zuzentzailea egitea, 

behar bezala funtziona dezaten. 

 

• 24 orduko zerbitzu teknikoa. 

 

 

• Makinetako bat matxuratzen bada, konpondu egin beharko da, edo, hala badagokio, 

ordezkatu, gehienez ere 24 orduko epean. 



 

• Makinak kontratua sinatu eta gehienez astebeteko epean instalatu eta jarriko dira 

martxan, eta makinen kontserbazio-egoera aurkeztu beharko da. 

 

• Enpresa esleipendunak argi eta garbi seinaleztatuko du makina bakoitzean: 

enpresaren izena, telefono-zenbakia eta helbidea, non erabiltzaileek 

erreklamazioak egin ahal izango dituzten. 

 

• Mantentze-lanak: Makinek garbitasun- eta kontserbazio-egoera ezin hobean egon 

behar dute etengabe. Baldintza hori ez betetzeak kontratua suntsiaraztea ekarriko 

du. 

 

• AZTIk vending makinak non jarriko diren jakinaraziko dio enpresa esleipendunari. 

Puntu horiek elektrizitate-hartunea, ur-hornidura eta isurketak izango dituzte. 

 

 

• Makinek eragindako kalteak eta kalteak esleipendunaren erantzukizuna izango dira, 

ez beste inorena edo zabarkeriarena. Esleipendunak erantzukizun zibileko aseguru 

bat ere izan beharko du, eta istripu-kasuan, indarrean dagoen legeriak ezarritako 

gutxienekoa ordaindu beharko du. 

 

• Makinek honako ordainketa-metodo hauek izan beharko dituzte: aplikazio 

mugikorrarekin ordaintzea, txanponak, billeteak. Aurreordainketa-txartelen bidez 

ordaintzeko aukera baloratu ahal izango da. 

 

 

• AZTIk elikadura osasungarria sustatzen du, eta, beraz, nahitaezkoa izango da 

eskaintzen diren produktuen % 50 gutxienez elikagai osasungarriak izatea, NAOS 

Estrategiaren irizpideak betetzen dituzten produktuak. 

 

• Eskainitako produktuak astean bitan birjarriko dira. Une oro bermatu beharko da 

eskainitako produktu guztien erabateko erabilgarritasuna, hala badagokio, eskatzen 

diren ezohiko birjarpen-eskaerei erantzunez. 

 

 

• Aurkeztu beharreko eskaintzek eskainiko diren produktuen zerrenda bat izan 

beharko dute, salmenta-prezioa adierazita. 

 

 

 



 

 

Gomendatutako produktuen zerrenda: 

 

✓ EDARI BEROAK: 

 

- Kafeak (bakarrik, bikoitza, esnearekin, etab.) 

- Teak 

- Txokolatea (esneduna edo esnerik gabea) 

 

 

✓ EDARI HOTZAK: 

 

- Ura 

- Pet freskagarriak 

- Lata freskagarriak 

- Smoothies 

- Zapore-ura 

 

✓ ELIKADURA 

 

- Patata deshidratatuak 

- Zizka-mizka osasungarriak 

- Intxaurrak 

- Fruitu lehor nahasiak 

- Eko barratxoa 

- Mix begetalak 

- Choco palmondoa 

- Choco Bom 

- Barratxoak % 90 talka egiten du 

- Sandwich osasungarriak 

- Blommer 

- Askotariko fruta 

- Ñaming jogurtak 

- Entsalada 

- Wrap begetarianoa 

- Gazpatxoa 

- Pasta entsalada 

- Errioxako dilistak % 30 

- Atun argi naturala, gatz gutxikoa 

- Barazki-krema 


