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ESLEIPEN-IRAGARKIA 
 
2019ko azaroaren 20ko Gobernu Batzordearen akordioaren arabera, hona hemen ALEGRÍA-

DULANTZIKO FORTALEZA KALEA ERABERRITZEKO LANETARAKO kontratua 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.contratacion.euskadi.eus eta 
www.alegria-dulantzi.eus 

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

c)  Espediente-zenbakia: 43/2019. 
 

2. Kontratuaren xedea: 
 

a)  Mota: lanak. 
b)  Xedearen deskribapena: Alegría-Dulantziko Fortaleza kalea eraberritzeko lanak. 
c)  Gauzatzeko epea: 3 hilabete. 
e)  CPV (nomenklatura-erreferentzia): 45200000-9. 

 
3. Izapidetzea eta prozedura: 

 
a)  Izapidetzea: presazkoa. 
b)  Prozedura: irekia. 
c)  Esleipen-irizpideak: kontratua esleitzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta eskaintza horiei dagokien haztapena honako hauek dira: 
 

Ebaluagarriak formula bidez 
 

a) Eskainitako preziorik txikiena: 80 puntu. 
             

Puntuazio gorena eskaintza ekonomikorik onuragarrienari emango zaio, eta gainerakoen 
puntuazioa formula honen arabera kalkulatuko da: 

 
VO = (Imo / Iop) x P  
 
Oharra:  
VO = eskaintzaren balorazioa  
Imo = eskainitako zenbateko txikiena   
Iop = aurkezturiko eskaintzaren zenbatekoa    
P = emaniko puntuazio gorena 

 
b) Eskainitako epea: 5 puntu 

 
0 eta 5 puntu bitartean. Epe-murrizketa aintzat hartuko da: puntu 1 emango da epea 
murrizten den aste bakoitzeko. 
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c) Berme-epearen luzapena: 15 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 0 izango da. 
Berme-epea luzatzeko gehienezko epea LAU (4) urtekoa izango da, eta hortik gora ez du 
puntuazioan eraginik izango.  
 
Hartara, lanen berme-epea lau urtez baino gehiagoz luzatzen duen eskaintza orok 20 
puntu lortuko ditu atal honetan.  

 
"P" lorturiko puntuazioa izanik: 

 
P = 15 x eskainitako berme-epe puntuagarria 

       Puntuazio gorena lortu duen berme-epea 
 
4. Esleipen-aurrekontua: 
 
Kontratuaren gehienezko prezioa: 55.234,06 euro. BEZa, ehuneko 21: 11.599,15 euro. 
 
5. Ezarri beharreko bermea: 
 
Behin betikoa: esleipen-prezioaren ehuneko 5, BEZik gabe. 

 
6. Kontratistaren baldintza zehatzak: 
 
Enpresariaren ekonomia- eta finantza-kaudimena kontratuaren xedeari dagokion jarduera-

arloko negozio-bolumenaren bidez egiaztatuko da, azken hiru urteetako ekitaldi onena kontuan 
hartuta eta kontratuaren urteko batez besteko balio estimatuaren zenbateko berean edo hori 
baino handiagoan.  
 
Negozio-bolumen hori Merkataritza ERREGISTROKO urteroko kontuen bidez egiaztatuko da, 
eta, lizitatzailea horretara behartuta ez badago, erregistroan bertan legeztaturiko merkataritza-
liburuen bidez. 
 
Enpresarien kaudimen tekniko edo profesionala azken bost urteetan kontratu honen 

antzekoak diren beste bi kontratu gauzatu izanaren eskarmentuaren bidez egiaztatuko da. 
Kontratu horien zenbatekoa ez da lizitazio honena baino % 20 txikiagoa izango, eta aurkezturiko 
zerrendan zenbatekoa, datak eta hartzailea zehaztu beharko dira. 
 
Eginiko lanak ongi gauzatu izanaren ziurtagiri bidez egiaztatuko dira. Hartzailea sektore publikoko 
erakunde bat denean, ziurtagiri horiek organo eskudunak egin beharko ditu, edo oniritzia eman 
beharko die; hartzailea subjektu pribatua denean, aldiz, berak egin beharko du egiaztagiria, 
enpresariaren aitorpen baten bidez. Dokumentazio hori aurkeztu beharko da Udalak esleipendun 
izateko proposaturiko lizitatzaileari emaniko epearen barruan, esleipenaren aurretik, gainerako 
dokumentazioarekin batera (eskaintza aurkeztean, nahikoa izango da lan-zerrenda aurkeztea, 
aurreko paragrafoko zehaztapenei jarraiki). 
 
Kontratazio-organoak aurkezturiko egiaztagiri eta dokumentuei buruzko azalpenak eskatu ahal 
izango dizkie lizitatzaileei, edo bestelako osagarriak aurkezteko eskatu, SPKLren 95. artikuluari 
jarraiki. 
 
Kontratu hau kontratistaren sailkapenetik salbuetsita dago, SPKLren 77.1.c) artikuluaren arabera.  
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7. Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena: 
 

a)  Aurkezteko epemuga: 13 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: Eusko Jaurlaritzaren kontratugilearen profilean argitaratuko da, 48 

ordu lehenago, gutxienez. 
 

Alegría-Dulantzin, 2019ko azaroaren 21ean 
ALKATEA 

 
 
 

Izp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
 


