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ESLEIPEN-IRAGARKIA 
 
2019ko irailaren 25eko Gobernu Batzordearen akordioaren arabera, hona hemen ALEGRÍA-

DULANTZIKO BELAR ARTIFIZIALEKO FUTBOL-ZELAIRAKO BAKARRIK GARBITZEN EZ DEN 
MODULUZKO KOMUN ANIZKOITZAREN HORNIDURARAKO kontratua presazko prozedura ireki 

bidez esleitzeko deialdia, datu hauen arabera:  
 
1. Erakunde esleitzailea: datu orokorrak eta informazioa eskuratzeko datuak: 

 
a)  Erakundea: Alegría-Dulantziko Udala. 
b)  Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko: 

1.  Tokia: Alegría-Dulantziko udaletxea. 
2.  Helbidea: Herriko plaza 1. 
3.  Udalerria eta posta-kodea: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
4.  Telefono-zenbakia: 945-420027. 
5.  Telefax-zenbakia: 945-420394. 
6.  Helbide elektronikoa: aalegria.general@ayto.araba.eus 

7. Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea:: www.euskadi.eus eta www.alegria-
dulantzi.eus 

8.  Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko epemuga: eskaintzak aurkezteko epea 
bukatu baino 3 egun lehenago. 

c)  Espediente-zenbakia: 33/2019. 
 

2. Kontratuaren xedea: 
 

a)  Mota: hornidura. 
b)  Xedearen deskribapena: Alegría-Dulantziko belar artifizialeko futbol-zelairako bakarrik 

garbitzen ez den moduluzko komun anizkoitzaren hornidura. 
c)  Gauzatzeko epea: 6 aste (hornidura ekartzeko eta instalatzeko). 
e)  CPV (nomenklatura-erreferentzia): 44211000-2 eta 44211000-3. 

 
3. Izapidetzea eta prozedura: 

 
a)  Izapidetzea: presazkoa. 
b)  Prozedura: irekia. 
c)  Esleipen-irizpideak: proposamenak balioesteko eta eskaintza ekonomiko 

onuragarriena zehazteko, bi esleipen-irizpide hartuko da kontuan, automatikoki 
ebaluagarriak, honakoari jarraiki: 

 
A) Preziorik txikiena: 70 puntu. 

 
Puntuazio gorena eskaintza ekonomiko onuragarrienari emango zaio; 0 puntu ezarritako 
gehieneko prezioarekin bat datorren eskaintzari; eta gainerakoei formula honen arabera: 

 
Pt = (ofx/oft) x Pmax         
Oharra: 
Pt = balioetsi beharreko eskaintzaren puntuazioa 

Ofx = eskaintzarik merkeena 

Oft = balioesten ari den eskaintza 
Pmax = puntuazio gorena 

 
B) Eskainitako epea: 10 puntu 

 
0 eta 5 puntu bitartean. Epe-murrizketa aintzat hartuko da: 2 puntu emango dira epean 
murrizten den astebete bakoitzagatik. 
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C) Berme-epearen luzapena: 20 puntu. 
 
Gutxieneko berme-epea URTEBETE luzatzen duen eskaintzak puntuazio gorena lortuko 
du, eta gainerako eskaintzak, baldin eta aipatu epea hobetzen badute, zuzeneko 
proportzionaltasunaren arabera puntuatuko dira. Urtebeteko berme-epearen luzapenik 
eskaini ezean, lorturiko puntuazioa 0koa izango da. Berme-epea luzatzeko gehieneko epea 
LAU (4) urtekoa izango da, eta hortik gora ez du puntuazioan eraginik izango. Hartara, 
horniduraren berme-epea lau urtez baino gehiagoz luzatzen duen eskaintza orok 20 puntu 
lortuko du atal honetan. "P" lorturiko puntuazioa izanik: 

 
P = 20 x eskainitako berme-epe puntuagarria 

  Puntuazio gorena lortu duen berme-epea 

 
4. Esleipen-aurrekontua: 
 
Kontratuaren gehieneko prezioa: 39.000 euro. BEZa, ehuneko 21: 8.190 euro. 
 
5. Ezarri beharreko bermea: 
 
Behin betikoa: esleipen-prezioaren ehuneko 5, BEZik gabe. 

 
6. Kontratistaren baldintza zehatzak: 
 
a) Kontratatzeko ahalmena: 

 
Jarduteko gaitasunari, kontratatzeko debekurik ezari eta kaudimen ekonomikoari 
dagokienez, gutun-azal honetan lizitatzailearen erantzukizun-adierazpena jasoko da, 
Administrazioarekin kontratatzeko legezko baldintzak betetzen dituela dioena, baldintza-orri 
honen I. ERANSKINeko ereduari jarraiki. Adierazpen horri, edukiz gero, estatuko edo 
EAEko Sektore Publikoko LIzitatzaile eta Enpresa Sailkatuen Errolda Ofizialean izena 
emanda duelako egiaztagiria erantsiko zaio. Gainerako dokumentazioa lizitatzaile 
esleipendunari baino ez zaio eskatuko.  
 
Kontratazio-organoak eskaera egingo dio lizitatzaile esleipendunari kontratatzeko 
baldintzak betetzen dituelako egiaztagiria aurkezteko. Dena dela, kontratazio-organoak 
egoki baderitzo, prozeduraren funtzionamendu egokia bermatzearren, esleipen-
proposamena aukeratu aurreko edozein unetan lizitatzaileek kontratuaren esleipendun 
izateko ezarritako baldintzak betetzen dituztela frogatzeko egiaztagiriak aurkezteko eskatu 
ahal izango du. 
 
SPKLren 139.1. artikuluari jarraiki, proposamenak aurkezteak baimena ematen die 
Kontratazio mahai eta organoari estatuko edo EAEko Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta 
Enpresa Sailkatuen Errolda Ofizialean jasotako datuak kontsultatzeko, edo Europar 
Batasuneko estatu kide bateko eragile ekonomikoen zerrenda ofizialetan.  

 
b) Kaudimen teknikoa: 

 
Kaudimen teknikoari dagozkion baldintzak betetzen direlako dokumentu egiaztatzaileak 
(kontratuen zerrenda) sartuko dira, baldintza-orri honen 8. baldintzan zehaztuta dagoen 
moduan. 
 
Aurreko ataletan aipatu ahalmenari, kaudimenari eta kontratatzeko debekurik ezari 
dagozkien baldintzak beteta izan behar dira bai eskaintzak aurkezteko azken egunean bai 
kontratua perfekzionatzeko unean.   
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c) Kaudimen ekonomikoa 

 
Kaudimen ekonomikoari dagozkion baldintzak betetzen direlako dokumentu egiaztatzaileak 
sartuko dira, baldintza-orri honen 8. baldintzan zehaztuta dagoen moduan. 

 
7. Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena: 

 
a)  Aurkezteko epemuga: 8 egun natural, iragarki hau kontratugilearen profilean argitara 

eman eta hurrengo egunetik aurrera. 
b)  Euskarria: papera. 
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 

c)  Lizitatzaileak eskaintza indarrean izan beharreko epea: 3 hilabete. 
 

8. Eskaintza-irekiera: 
 

a)  Deskribapena: kontratazio-mahaia. 
b)  Helbidea: Herriko plaza 1. 
c)  Udalerria eta posta-kodea: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
c)  Eguna eta ordua: proposamenak aurkezteko epea bukatu eta hurrengo hiru 

astegunetan. 
 

Alegría-Dulantzin, 2019ko urriaren 9an 
ALKATEA 

 
 
 

Izp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
 

 


