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ESLEIPEN IRAGARKIA 
 
2018ko maiatzaren 3ko Gobernu Batzordearen akordioaren arabera, iragarki honen bidez 

deialdia egiten da ALEGRIA-DULANTZI UDALERRIKO HIRIGUNE HISTORIKOKO BEPB-REN 
BERRAZTERKETAREN IDAZKETA zerbitzu-kontratua prozedura ireki sinplifikatu bidez esleitzeko, 

ondoko datuak oinarri:  
 
1. Erakunde esleitzailea: datu orokorrak eta informazioa eskuratzeko datuak: 

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

1.  Tokia: Alegria-Dulantziko Udaletxea. 
2.  Helbidea: Herriko plaza 1. 
3.  Udalerria eta posta-kodea: 01240 - Alegria-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: 9/2018. 

 
2. Kontratuaren xedea: 

 
a)  Mota: zerbitzuak. 
b)  Xedearen deskribapena: Alegria-Dulantzi udalerriko hirigune historikoko BEPBren 

berrazterketaren idazketa. 
c)  Gauzatzeko epea: 11 hilabete. 
e)  CPV (nomenklatura-erreferentzia): 71200000-0. 

 
3. Izapidetzea eta prozedura: 

 
a)  Izapidetzea: arrunta. 
b)  Prozedura: ireki sinplifikatua. 
c)  Esleipen-irizpideak: kontratu-esleipenaren oinarri izango diren irizpideak hauek 

izango dira, garrantziari dagokionez handienetik txikienera eta bakoitzari esleituriko 
puntuazioaren arabera ordenatuta: 

 

� Prezioa: 40 
� Gauzatzeko epea: 20 
� Memoria: 20 
� Hobekuntzak: 10 
� Herritarren parte-hartzea: 10 

 
Irizpide horietatik, hauek egongo dira balio-judizio baten mende, eta automatikoki zenbatetsi 
beharrekoak baino lehen zenbatetsiko dira: 
 
a) Memoria: 20 puntura bitarte. 
 
Puntuazio handiagoa edo txikiagoa emango da Alegria-Dulantziko hirigune historikoaren 
eta konpontzeko dauden hirigintza-arazoen gaineko ezagutzaren arabera, bai eta haiek 
konpontzeko aurkezten den metodologia aintzat hartuta ere. 
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Horretarako, lan-plangintza bat osatuko da, hauexek jasota: 
 

� Memorian, lanean erabiliko den metodologia deskribatuko da, erakunde lizitatzaileak 
egingo duen eginkizun bakoitza argi eta zehatz definituta.  

� Plangintza gauzatzeko egutegi zehatza.  
� Esku hartuko duen langile-taldearen deskribapena. Langileen esanbidezko 

konpromisoa jaso beharko da, zeinetan lana egingo dutela adieraziko duten, bai eta 
bateraezintasunen araubidea onartzeko adierazpena ere, zeinaren arabera 
konpromisoa agertuko duten ez parte hartzeko lan partikularretan edo Alegria-
Dulantziko udal-administrazioak ez beste erakunde batzuek eskatutakoetan, lan hau 
argitara eman eta bi urte igaro baino lehen, lanaren esleipendun baldin badira.  

 
10 puntura bitarte zenbatetsiko da udalerriko egungo hirigintza-egoeraren gaineko 
lizitatzaileen azalpena, hala nola Arabako Foru Aldundiak esparruak ezabatu izanaren 
ondorioz gerora sorturiko arazoen azterketa. 
 
10 puntura bitarte zenbatetsiko dira aurreko atalean azterturiko arazoak konpontzeko 
hirigintza-irizpideak, ondoren plana idazteko. 
 

b) Herritarren parte-hartzea ahalbidetzeko proposamena: 10 puntura bitarte. 
 
Balioetsi egingo da plana idazteko prozesurako berariaz eratzen den herritarren parte-
hartzerako programa, kontuan hartuta proposamena egingarria izatea, hedapen- eta 
komunikazio-alderdiak, hitzaldiak ematea, liburuxkak argitaratzea eta Lurzoruaren eta 
Hirigintzaren 2/2006 Legean ezarritakoari dagokionez herritarren parte-hartzea hobetzeko 
jendaurreko arreta-sistemak.  

 
c) Hobekuntzak: 10 puntura bitarte. 
 
Dokumentuaren garapen handiena (legeak derrigor ezarri gabea) eskaintzen duten 
proposamenak balioetsiko dira, taldeburuak udaletxean aholkularitza emateko esparru 
eta proposamenen zehaztapenari dagokionez. 
 
Automatikoki zenbatetsi beharreko irizpideak hauek dira, eta ondoko formularen bidez 
kalkulatuko dira: 
 
a) Eskaintza ekonomikoa: 40 puntura bitarte. 
 
Eskaintza ekonomikoa honela zenbatetsiko da: gehieneko puntuazioa (40 puntu) emango 
zaio eskaintza merkeenari, eta gainerako eskaintzen puntuazioa formula honen bitartez 
kalkulatuko da:  

        

40×=
OL

OB
PL  

 
 
LP = Lizitatzailearen puntuazioa[UdW1] 
ET = Eskaintza txikiena 
LE= Lizitatzailearen eskaintza 

 
Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 149. artikuluaren arabera, 
ezohiko edo neurriz kanpoko zenbatekodun eskaintzak izango dira oinarrizko esleipen-
aurrekontuaren ehuneko 20tik beherakoa eskaintzen dutenak. Eskaintzaren bat neurriz 
kanpokotzat edo ezohikotzat jotzen baldin bada, aipatu artikuluaren arabera jokatuko da. 
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b) Dokumentua idazteko epeak: 20 puntura bitarte. 
 
Plana aurkezteko proposatuko lan-epea _____ hilekoa da.  
Kalkulatzeko formula:  
Eskainitako epea baldintza-orri teknikoetan adierazitakoa denean: 0 puntu. 
Eskainitako epea. Baldintza-orrietan adierazitakoa baino laburragoa denean, planaren 
dokumentua aurkezteko faseari dagokionez, eskainitako epean astebete gutxiago 
bakoitzarengatik 2,5 puntu osagarri emango dira. 

 
4. Esleipen-aurrekontua: 
 
Kontratuaren gehieneko prezioa: 30.502,48 euro. BEZa, ehuneko 21: 6.405,52 euro. 
 
5. Ezarri beharreko bermea: 
 
Behin betikoa: esleipen-prezioaren ehuneko 5, BEZa gabe.  

 

6. Kontratistaren baldintza zehatzak: 
 
Enpresariaren kaudimena: 
 
Enpresariaren kaudimen ekonomiko eta finantzarioa modu hauetako batean edo hainbatean 

egiaztatu ahal izango da: 
 
a) Esleitu beharreko kontratuaren xede diren zerbitzu edo lanen zerbitzu edo lan berdin edo 

antzeko nagusien zerrenda, gehienez azken hiru urteetan eginak, haien zenbatekoa, data 
eta hartzailea, publikoa edo pribatua, adierazita; gaitasun-maila egokia bermatzeko 
beharrezkoa denean, botere esleitzaileek adieraz dezakete kontuan hartu ahal izango 
direla duela hiru urte baino gehiago emandako dagozkion zerbitzuen frogak. Kontratazio-
organoaren mendeko zerbitzuek hala eskatzen dutenean, egindako edo emandako lan 
edo zerbitzuak egiaztatuko dira organo eskudunak emandako edo ikus-onetsitako 
ziurtagirien bidez, hartzailea sektore publikoko erakundea izanez gero; subjektu pribatua 
baldin bada, aldiz, hark emandako ziurtagiriaren bidez edo, halakorik izan ezean, 
enpresariaren adierazpenaren eta zerbitzua eman duela egiaztatzeko agirien bitartez; hala 
badagokio, agintaritza eskudunak zuzenean helaraziko dizkio ziurtagiriak kontratazio-
organoari. 

b) Egoki irizten bazaio, arrisku profesionalengatiko erantzukizun zibileko aseguru baten 
egiaztagiria, kontratuaren prezio berekoa edo handiagokoa, eta gutxienez urtebeteko 
indarraldia duena. 

c) Ondare garbia, urteko kontuak onartzeko betebeharra igarota dagoen azken ekitaldi 
ekonomikoa amaitzeko unean, kontratuaren prezio berekoa edo handiagokoa. 

 
Zerbitzu-kontratuetan, enpresarien kaudimen tekniko edo profesionala balioetsi beharko da 

aintzat hartuta haien ezagutza teknikoak, eraginkortasuna, eskarmentua eta fidagarritasuna; 
hori guztia modu hauetako batean edo hainbatean egiaztatu beharko da: 
 
a)  Azken bost urteetan emandako edo egindako zerbitzu edo lan nagusien zerrenda, haien 

zenbatekoa, datak eta hartzailea, publikoa edo pribatua, jasota. Egindako edo emandako 
lan edo zerbitzuak egiaztatuko dira organo eskudunak emandako edo ikus-onetsitako 
ziurtagirien bidez, hartzailea sektore publikoko erakundea izanez gero; subjektu pribatua 
baldin bada, aldiz, hark emandako ziurtagiriaren bidez edo, halakorik izan ezean, 
enpresariaren adierazpenaren bitartez; hala badagokio, agintaritza eskudunak zuzenean 
helaraziko dizkio ziurtagiriak kontratazio-organoari. 

b)  Langile teknikoen edo unitate teknikoen gaineko adierazpena, enpresan integratuak egon 
ala ez, kontratuan parte hartuko dutenei, bereziki kalitate-kontrolaren arduradunei, 
buruzkoa. 

c)  Instalazio teknikoen, enpresariak kalitatea bermatzeko erabiliko dituen neurrien eta 
enpresaren azterketa-eta ikerketa-bitartekoen deskribapena. 

 
 



4 

 

7. Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena: 
 

a)  Aurkezteko epemuga: 15 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 - Alegria-Dulantzi. 
4. Helbide elektronikoa: aalegria.general@ayto.araba.eus 

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

8. Eskaintzen irekiera: 
 

a)  Deskribapena: kontratazio-mahaia. 
b)  Helbidea: Herriko plaza 1. 
c)  Udalerria eta posta-kodea: 01240 - Alegria-Dulantzi. 
d)  Eguna eta ordua: proposamenak aurkezteko epea bukatu eta hirugarren egun 

balioduna. 
 

Alegria-Dulantzin, 2018ko maiatzaren 22an 
ALKATEA 

 
 
 

Izp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
 

 


