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LIZITAZIO-IRAGARKIA 
 
Gobernu Batzordearen 2020ko martxoaren 4ko erabakiarekin bat etorriz, iragarki honen bidez 

prozedura irekiaren deialdia egiten da DULANTZIKO SAN BLAS KALEKO 7. ZENBAKIAN DAGOEN 
ADINEKOENTZAKO EGUNEKO ARRETARAKO LANDA-ZENTROAREN FUNTZIONAMENDURAKO  
ETA  ERABILTZAILEENTZAKO ARRETARAKO ZERBITZUaren kontratua esleitzeko, honako datu 

hauen arabera: 
 
1- Erakunde esleitzailea: datu orokorrak eta informazioa lortzeko datuak: 

 
a)  Erakundea: Alegría-Dulantziko Udala. 

b)  Dokumentazioa eta informazioa lortzea: 
1.  Bulegoa: Alegría-Dulantziko udalatxea. 
2.  Helbidea: Herriko plaza 1. 
3.  Udalerria eta posta-kodea: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
4.  Telefonoa: 945-420027. 
5.  Telefaxa: 945-420394. 
6.  Posta elektronikoa: aalegria.general@ayto.araba.eus 
7.   Kontratatzailearen profilaren interneteko helbidea: www.euskadi.eus eta www.alegria-

dulantzi.eus 
8.  Dokumentazioa eta informazioa lortzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko epea 

amaitu baino 6 egun lehenago. 
c)  Número de expediente: 03/2020. 

 
2.     Kontratuaren xedea: 

 
a)  Mota: zerbitzuak. 
b)  Deskripzioa: Dulantziko San Blas kaleko 7. zenbakian dagoen adinekoentzako 

eguneko arretarako landa-zentroaren funtzionamendurako  eta  erabiltzaileentzako 
arretarako zerbitzua. 

c)  Egikaritze-epea: 48 hilabete, 12 hilabetez luzatzeko aukerarekin  
e)  Luzapena onartzea: bai. 
f)  CPV (nomenklatura-erreferentzia): 85311100-3. 

 
3.      Izapidetzea eta prozedura: 

 
a)  Tramitazioa: arrunta. 
b)  Prozedura: irekia  

c)  Esleitzeko irizpideak: Lehiaketa esleitzeko oinarri gisa erabiliko diren irizpide 
objektiboak programaren oinarri den esparru teorikora hobeto egokitzearekin eta 
programatik ondorioztatzen den filosofiarekin lotuta daude, eta, garrantziaren 
arabera sailkaturik, honako hauek izango dira, balorazio-ehunekoarekin: 

 
A. Automatikoki kuantifikatu daitezkeen irizpideak, handienetik txikienera 

puntuatuko dira: 
 

Prezioa: 10 puntu.  

 
B. Balio-judizio baten arabera baloratuko diren irizpideak: 

 
Lehiaketa esleitzeko oinarri gisa erabiliko diren irizpide objektiboak programaren 
oinarri den esparru teorikora hobeto egokitzearekin eta programatik ondorioztatzen 
den filosofiarekin lotuta daude, eta, garrantziaren arabera, honako hauek izango dira, 
balorazio-ehunekoarekin: 

 
1.1.- Proiektuaren oinarriak 

 
Gehienez 85 puntu emango dira, eranskinean azaldutakoaren oinarrizko edukia 
zabaltzen edo osatzen duten edukiak kontuan hartuta. 
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Proiektuak, nolanahi ere, honako hau zehaztuko du, jarraian adierazten den 
puntuazioarekin: 

 
� Lantaldea osatzen duten pertsonen osaera eta prestakuntza, eta langileen 

lanpostu hutsak/ordezkapenak betetzeko aurreikuspena. Langileen titulazioa, 
euskararen ezagutza eta Alegría-Dulantziko Udalean erroldatutako pertsonen 
kontratazioa baloratuko dira: 30 puntu, gehienez; horietatik 5 puntu, euskararen 
titulazioaren eta ezagutzaren berariazko balorazioa izango da. 

� Antolaketa, zereginen banaketa, jarduera-programa (egutegiak eta ordutegiak 
barne): 20 puntu, gehienez. 

� Eguneko zentroa udalerrian eta haren inguruan integratzea, koordinazio 
soziodemografikoak eta hurbilekoak integratuta arretaren plangintzan: 15 puntu 
emango dira gehienez. 

� Esku-hartzearen diseinu orokorra, lantaldearen funtzioak eta koordinazioa: 15 
puntu, gehienez. 

� Esku-hartzearen kalitatea ebaluatzeko eta hobetzeko ezartzen diren sistemak: 5 
puntu, gehienez. 

 
1.2.- Erakunde lehiatzaileak proposatzen dituen berrikuntzak eta hobekuntzak, 
zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. 

 
Gehienez 5 puntu emango dira, eta alderdi hauek hartuko dira kontuan: azpiegiturak, 
sistematizazioa, kalitatea kontrolatzeko prozesuak, teknologia berriak sartzea eta 
beste batzuk..  

 
4.    Lizitazio-aurrekontua: 
 

Kontratuaren gehieneko prezioa: 187.024,50 euro. BEZa ehuneko lau: 7.480,98 euro, bost 
urteetarako 

 
Esleipena orduko prezioaren arabera egingo da: 23 euro orduko, eta 0,92 euro BEZ 
kontzeptuan. 

 
5.     Eskatutako bermea: 

 
Behin betikoa: Ehuneko 5. 

 
6.     Kontratistaren betekizun espezifikoak: 
 

Enpresaburuaren kaudimena: 

 
Enpresaburuaren ekonomia- eta finantza-kaudimena honako bitarteko hauetako baten 

edo batzuen bidez egiaztatu ahal izango da: 
 

a) Finantza-erakundeen adierazpen egokiak edo, hala badagokio, arrisku 
profesionalengatiko kalte-ordainen asegurua dagoela egiaztatzen duen agiria. 

b) Merkataritzako Erregistroan edo dagokion erregistro ofizialean aurkeztutako urteko 
kontuak. Kontuak erregistro ofizialetan aurkeztera behartuta ez dauden 
enpresaburuek behar bezala legeztatutako kontabilitate-liburuak aurkeztu ahal izango 
dituzte, egiaztatzeko ordezko bide gisa. 

c) Negozio-bolumen globalari buruzko adierazpena eta, hala badagokio, kontratuaren 
xedeari dagokion jarduera-eremuko negozio-bolumenari buruzkoa, gehienez ere 
azken hiru ekitaldiei buruzkoa, betiere, enpresaburuaren jardueren sorrera- edo 
hasiera-dataren arabera, negozio-bolumen horren erreferentziak dauden neurrian. 
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Enpresaburuen kaudimen teknikoa bitarteko hauetako baten edo batzuen bidez 

egiaztatuko da: 
 

a) Azken hiru urteetan egindako zerbitzu edo lan nagusien zerrenda, zenbatekoa, datak 
eta     hartzailea, publikoa edo pribatua, adierazita. Organo eskudunak emandako edo 
ikus-onetsitako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira egindako zerbitzuak edo lanak, 
hartzailea sektore publikoko erakunde bat denean, edo, hartzailea subjektu pribatu bat 
denean, hark emandako ziurtagiri baten bidez, edo, halakorik ezean, enpresaburuaren 
adierazpen baten bidez; hala badagokio, agintaritza eskudunak zuzenean jakinaraziko 
dizkio ziurtagiri horiek kontratazio-organoari. 

b) Kontratua betetzeko esleituko den pertsonaren titulazio akademikoak eta 
profesionalak,  curriculuma barne. 

c) Enpresaren urteko batez besteko plantillari buruzko adierazpena. 
d) Lanak edo prestazioak egiteko zer material eta ekipo tekniko izango duen adierazten 

duen adierazpena. Horrekin batera, dagozkion egiaztagiriak aurkeztuko dira. 
e) Enpresaburuak azpikontratatu nahi duen kontratu-zatia adieraztea.. 

 
7.     Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea: 

 
a) Aurkezteko azken eguna: 20 egun, iragarki hau kontratatzailearen profilean 

argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 
b)  Aurkezteko modalitatea: paperean. 

c)  Aurkezteko tokia: 
1. Bulegoa: erregistro orokorra. 
2. Helbidea: Herriko plaza 1. 
3. Udalerria eta posta-kodea: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
4. Helbide elektronikoa: aalegria.general@ayto.araba.eus 

d)  Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dio bere eskaintzari: 3 hilabete. 
 
8.     Eskaintzak irekitzea: 

 
a)  Deskripzopa: Kontratazio-mahaia. 
b)  Helbidea: Herriko plaza 1. 
c)  Udalerria eta posta-kodea: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
d)  Data eta ordua: Hirugarren egun balioduna, proposamenak aurkezteko epea 

amaitu ondoren. 

 
9.     Publizitate gastuak: 
 

Esleipendunaren kontura, 600 euroko mugarekin. 

 

Alegría-Dulantzin, 2020ko martxoaren 5ean 
ALKATEA 

 
 
 

Sin.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 


