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ESLEIPEN IRAGARKIA 
 
Sociedad Henayo Promoción Industrial, S.L.-ren Administrazio Kontseiluaren akordioaren 

arabera, iragarki honen bidez LURGORRI KALEKO URBANIZAZIOAREN 1. FASEKO (UDAL 
PLANGINTZAKO ARAU SIBSIDIARIOEN AL-27) obra-kontratua esleitzeko prozedura irekiaren 
deialdia egiten da, eskaintza ekonomiko onuragarriena, hainbat esleipen-irizpide. 

 
1.- Erakunde esleitzailea 
 
Erakundea: Sociedad Henayo Promoción Industrial, S.L. 
Espediente-zenbakia: 1/2015  
 
2.- Kontratuaren xedea 
 
Deskribapena: LURGORRI KALEKO URBANIZAZIOAREN 1. FASEA (UDAL 
PLANGINTZAKO ARAU SUBSIDIARIOEN AL-27) 
Gauzatzeko lekua: Lurgorri kalea Alegria-Dulantzin. 
Gauzatzeko epea: 8 hilabete. 
 
3.- Izapidetzea, prozedura eta esleipen-modua 
 
Izapidetzea: arrunta. 
Prozedura: irekia, eskaintza ekonomiko onuragarriena, hainbat esleipen-irizpide. 
 
4.- Oinarrizko esleipen-aurrekontua 
 
Guztirako zenbatekoa: 401.599,68 euro eta 84.335,93 euro BEZi dagozkionak. 
 
5.- Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea 
 
Erakundea: Sociedad Henayo Promoción Industrial, S.L. 
Helbidea: Herriko plaza, 1 
Posta-kodea eta herria: 01240 - Alegria-Dulantzi 
Telefono-zenbakia: 945-420027 
Fax-zenbakia: 945-420394 
E-posta: aalegria.general@ayto.alava.net 
 
Dokumentuak eta informazioa eskuratzeko epemuga: 3 egun eskaintzak aurkezteko epea 
bukatu aurretik. 
 
6.- Kontratistaren baldintza bereziak 
 
3.1 Enpresaburuaren ekonomia- eta finantza-arloko kaudimena ondoko moduetako baten 

edo zenbaiten bidez egiaztatu ahal izango da: 
 
a) Negozio guztien bolumenari buruzko adierazpena, batez ere, kontratuaren xede den 

jardueraren inguruan egindakoarena. Adierazpen horrek azken hiru urteak hartuko ditu 
aintzat, baldin eta enpresa sortu zenetik hiru urte edo gehiago igaro badira edo 
enpresaburuak zeregin horretan hiru urte edo gehiago badaramatza. 

 
3.2. Obra-kontratuetan, enpresaburuen gaitasun teknikoa ondoko moduetako baten edo 

zenbaiten bidez egiaztatu ahal izango da: 
 
a) Azken bost urteetan egindako lanen zerrenda. Lan garrantzitsuenak, beraiek ondo 

gauzatu izanaren ziurtagiriaren bidez bermatu behar dira, ondoko datuak jasota: 
zenbatekoa, lanak zein datatan burutu diren eta non; eta lanbidea arautzen duten arauen 
arabera egin zela eta normalean ondo bukatu zirela ziurtatuta. Dagokionean, agintari 
eskudunak zuzenean emango dio aipatutako ziurtagiriaren berri kontratazio-organoari.  

b) Enpresariaren eta enpresako zuzendarien titulu akademiko eta profesionalak eta, bereziki, 
obraren arduradunarenak edo arduradunenak.  

c) Obrak gauzatzeko erabiliko diren makinak, materiala eta ekipo teknikoari buruzko 
adierazpena. Adierazpen horri dagozkion egiaztagiriak erantsiko zaizkio. 
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7.- Eskaintzak baloratzeko irizpideak 
 
Eskaintzak balioesteko eta eskaintza ekonomiko onuragarriena zehazteko, hainbat esleipen-

irizpide hartuko dira kontuan. 
 
A. Automatikoki zenbatu ahal diren irizpideak, handitik txikira: 
 
Prezioa: 50 puntu. 
Berme-epearen luzapena: 15 puntu. 
Udalerriko langabeen kontratazioa: 10 puntu. 
Gauzatzeko epea: 10 puntu. 
 
Eskainitako prezio txikiena: 50 puntu. 

 
§ 2 puntu emango dira esleipenaren prezioarekiko % 1eko beherapen bakoitzeko eta, 

gehienez, % 20ko beherapena egin ahal izango da.    
§ % 20 baino gehiagoko beherapenetarako hurrengo formula aplikatuko da eta, gehienez, 

50 puntu lortu ahal izango dira % 50eko beherapenetan.  
 
                                                                            33           
                                 Puntuazioa = 51 - ( ------------------------ ) 
                                                                  Beherapena - 17 
 
Obraren berme-epearen luzapena: 15 puntu. 
 
Puntuazio handiena lortuko du gutxieneko berme-epea (urte 1) luzatzen duen eskaintzak, eta 

gainerakoak, betiere aipatu epea hobetzen badute, zuzeneko proportzionaltasunaren bidez baloratuko 
dira. Berme-epea urtebetez luzatzeko eskaintza egiten ez bada, puntuazioa 0 izango da. Puntuazioari 
dagokionez, berme-epearen luzapena kontuan hartzeko gehieneko epemuga HIRU (3) urtekoa izango 
da, guztira LAU (4) urteko berme-epeko eskaintzekin bat datozenak. Ondorioz, obraren berme-epeari 
dagokionez LAU (4) urtetik gorako eskaintza orok hamar puntu izango ditu atal honetan.  

 
                                                          15 x eskainitako berme-epea 
                    Puntuazioa = ---------------------------------------------------------------------------- 
                                          Gehieneko puntuazioa lortu duen berme-epea 
                                         
Udalerriko langabeen kontratazioa: 10 puntu. 
                           
Puntu 1 kontratatzen den udalerriko langabe eta hil bakoitzeko.   
 
Gauzatzeko epea: 10 puntu. 
 
Puntuazio handiena teknikoki betetzeko modukoa den eperik laburrenari emango zaio, 

gainerako epeak honako formulari jarraiki baloratuta: puntuazioari dagokionez obra-kontratua 
gauzatzeko epearen murrizketa kontuan hartzeko gehieneko epemuga HOGEI (20) astekoa izango da.  

 
Ondorioz, obrak gauzatzeko epeari dagokionez hogei astetik beherako eskaintza orok hamar 

puntu lortuko ditu atal honetan.  
 
                                                         Gutxieneko epea  
                                Puntuazioa = ( ------------------------- ) x 10 
                                                         Eskainitako epea 
 
B. Baliozko judizio baten mendeko irizpideak: 
 
Lanen memoria eta metodologia: 15 puntu. 
 
§ Memoria: 10 puntu. 
 
Eraikuntzaren memoria; lanak gauzatzeko eskatzaileak obren burutzapenarekin lotzen dituen 

baliabide materialak, ekipo mekanikoak eta teknikoak antolatzeko eta trafikoan eragindako kalteak 
murrizteko metodologia arrazoituta; eta materialen hornikuntzaren bermea. Memoriak, gehienez, 10 
orrialde izango ditu, orrialde bakarretik idatzita. 
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§ Obraren programazioaren koherentzia: 5 puntu. 
 
Lanen programazioaren edukia, zehaztasun-maila eta arrazoiketa puntuatuko dira; horren 

koherentzia aintzat hartuta eta, ondorioz, beteko delako bermea. Lanen programazioa, gehienez, hiru 
orrialdekoa izango da eta beharrezkotzat jotzen diren oharrak jasoko ditu.    

 
8.- Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena 
  
Aurkezpen-epemuga: 26 egun, iragarkia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 
Aurkeztu beharreko dokumentazioa: zazpigarren baldintzan jasotakoa.  
Aurkezpen-lekua: Alegria-Dulantziko Udala. Herriko plaza 1, Alegria-Dulantzi. Posta-kodea: 
01240.  
 
9.- Behin-betiko bermea 
 
Eskaintzaren % 5, BEZ aparte. 
 
10.- Eskaintzen irekiera 
 
Eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondorengo bigarren egun baliodunean, 13:00ean. 
 
11.- Kontratugilearen profila, deialdiarekin loturiko informazioak eta baldintza-orriak 
jasotzen dituena 
 
www.alegria-dulantzi.net y www.euskadi.net 
  

Alegria-Dulantzin, 2015eko martxoaren 10ean 
ALKATEA 

 
 

Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
 


