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ESLEIPEN-IRAGARKIA 
 
2021eko maiatzaren 5eko Gobernu Batzordearen akordioaren arabera, hona hemen UDAL-

ERAIKINAK GARBITZEKO 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.euskadi.eus eta www.alegria-
dulantzi.eus 

8.-  Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko epemuga: eskaintzak aurkezteko epea 
bukatu baino 6 egun lehenago. 

c)  Espediente-zenbakia: 11/2021. 

 
2.- Kontratuaren xedea: 

 
a)  Kontratu-mota: zerbitzuak. 
b)  Xedearen deskribapena:: udal-eraikinen garbiketa. 
c)  Gauzatzeko epea: 4 urte; gehienez beste 2 urtez luzatu ahal izango da. 
e)  Luzapen-onarpena: bai.  
f)  CPV (nomenklatura-erreferentzia): 90919000. 

 
3.- Izapidetzea eta prozedura: 

 
a)  Izapidetzea: arrunta. 
b)  Prozedura: irekia.  

c)  Esleipen-irizpideak: proposamenak balioesteko eta eskaintza ekonomikorik onena zein 
den erabakitzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan: 

 

A. Automatikoki zenbatu daitezkeen irizpideak: 70 puntu 

 
1) Prezioa: 65 puntura arte. 

 
Aurkezturiko eskaintzak balioetsirik, baxuenari puntuazio handiena emango zaio, 
betiere ausarkerian erori ezean. Gainerakoak modu proportzionalean balioetsiko 
dira, formula honen arabera: 

 
Puntuak =      (puntuazio gorena x eskaintzarik onena) 

                                   ------------------------------------------------------------------ 
                                       Balioesten ari den enpresa lizitatzailearen prezioa 
 

Emaitza negatiboa izanez gero, zero (0) puntu emango zaio. 
 
Eskaintzak neurrigabetzat edo ausarkeriazkotzat jo ahal izango dira, baldin eta 
aurkezturiko eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino ehunekozko 10 unitate 
txikiagoak badira. 

 
2) Doako garbiketa-orduak: 5 punturara arte. 

 
Urtean doako garbiketa-orduak emateko hobekuntzak balioetsi egingo dira, eta, 
administrazioaren jarraibideen arabera, udal-eraikinen garbiketak handitzeko zein 
aparteko garbiketak egiteko erabiliko dira. 
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5 puntu emango zaizkio urtean doako 30 garbiketa-ordu dakartzan eskaintzari, eta 
gainerako eskaintzei formula honen arabera emango zaizkie puntuak: 

 
                      Puntuak =      (eskainitako garbiketa-orduak x 5) 
                                        ---------------------------------------------- 

                                                                         30 
 

B. Balio-iritziaren mendeko irizpideak: 30 puntura arte.  
 

Erakunde lizitatzaileak memoria tekniko bat aurkeztuko du zerbitzua emateko moduari 
eta lan-programari buruz. Memoria horren bidez, zerbitzuaren kalitatea balioetsiko da, 
eta balioetsi beharreko irizpideak honako hauek izango dira, beren balioespen-
ehunekoarekin: 
 
1.- Kontratuari atxikitako baliabide materialak, 10 puntura arte, honako banakapen 
honekin: 
 
1.1.- Zerbitzuari loturiko makineria, lanabes eta tresneriaren zerrenda eraikin 
bakoitzeko, material osagarriak barne. Aurreikusitako zerbitzuko makineria eta 
lanabesak nahikoak eta egokiak diren hartuko da kontuan, Udalaren beharretara 
egokituta: 5 puntura arte. 
1.2.- Zerbitzurako garbiketa-produktuak. Ingurumena errespetatuko duten produktuak 
erabiltzea balioetsiko da, bereziki produktu kimikoen murrizketa: 5 puntura arte. 
 
2.- Kontratuari eta koordinazioari atxikitako giza baliabideak, 10 puntura arte, honako 
banakapen honekin: 
 
2.1- Erabilgarri dauden giza baliabideak, kontratua kudeatzeko aurreikusitako 
organigrama, larrialdi, ezusteko, intzidentzia, bajetarako eta abarretarako irtenbideak 
eta langileen arduraldia handitzeagatiko hobekuntza-proposamenak balioetsita: 5 
puntura arte. 
2.2.- Kontratuko langileentzat aurreikusitako prestakuntza-eskaintza, betiere 
langileentzako prestakuntza-eskaintzaren egutegia erantsiz gero: 2,5 puntura arte.  
2.3.- Familia-kontziliazioa. Gehienez ere 2,5 punturekin balioetsiko dira bizitza 
pertsonala, lana eta familia uztartzeko eta andreen eta gizonen arteko 
erantzunkidetasuna sustatzeko neurri zehatzak, kontratua gauzatzen duten langileei 
aplikatzeko konpromisoa hartzen baitu lizitatzaileak, betiere baldin eta martxoaren 22ko 
3/2007 Legean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzkoan, eta aplikatzekoa 
den hitzarmen kolektiboan ezarritako gutxienekoak hobetzen badituzte. 
 
3.- Kontratuaren gauzatzea, 10 puntura arte, honako banakapen honekin: 
 
3.1.- Lan-metodologia, eginkizunak gauzatzeko prozedura, eta eginkizunen taula eta 
maiztasuna, pleguan aurreikusitakoak gainditzen dituztenak balioetsita. Kontraturako 
kalitate-politika ere aintzat hartuko da: 5 puntura arte. 
3.2.- Kontraturako ingurumen-hobekuntzak proposatzea, hondakinen bilketa 
selektiborako plana, etab.: 5 puntura arte. 

 
4.- Esleipen-aurrekontua: 
 
Kontratuaren gehienezko prezioa: 578.156,04 euro. Ehuneko 21eko BEZa: 121.412,76 euro, 4 
urteengatik. 
 
5.- Ezarri beharreko bermea: 

 
Behin betikoa: % 5. 
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6.- Kontratistaren baldintza zehatzak: 
 
Enpresariaren kaudimena: 
 
Enpresariaren kaudimen ekonomiko eta finantzarioa bide hauetakoren baten bidez egiaztatu 

ahal izango da: 
 
a) Finantza-erakundeen adierazpen egokiak edo, hala badagokio, lanbide-arriskuengatiko 

kalte-ordainen asegurua duela egiaztatzeko agiria.  
b) Negozio-bolumen orokorrari buruzko adierazpena eta, hala badagokio, kontratuaren 

xedeari dagokion jarduera-eremuko negozio-bolumenari buruzkoa, gehienez ere azken hiru 
ekitaldiekin lotua, enpresariaren jardueren sorrera- edo hasiera-dataren arabera, negozio-
bolumen horren erreferentziak izanez gero. 

 
Zerbitzu-kontratuetan, enpresarien fidagarritasun teknikoa bide hauen bidez egiaztatuko da: 

 
a) Azken hiru urteetan egindako zerbitzu edo lan nagusien zerrenda, horien zenbatekoa, datak 

eta hartzailea (publikoa edo pribatua) adierazita. Hartzailea sektore publikoko erakunde bat 
denean, organo eskudunak emandako edo onetsitako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira 
egindako zerbitzuak edo lanak; hartzailea subjektu pribatua denean, hark emandako 
ziurtagiri baten bidez edo, ziurtagiririk ezean, enpresariaren adierazpenaren bidez; hala 
badagokio, agintari eskudunak zuzenean helaraziko dizkio ziurtagiri horiek kontratazio-
organoari.  

b) Kasu egokietan, enpresaburuak kontratua gauzatzean aplikatu ahal izango dituen 
ingurumen-kudeaketako neurriak adieraziko dira. 

c) Enpresaren urteko batez besteko langile-kopuruari buruzko eta azken hiru urteetan izan 
dituen zuzendaritza-taldeen garrantziari buruzko adierazpena, dagozkien justifikazio-agiri 
guztiekin. 

d) Lanak edo zerbitzuak gauzatzeko zer makineria, material eta talde tekniko izango den 
aditzera emateko adierazpena, dagozkion egiaztagiriak erantsita. 

e) Enpresariaren adierazpena, behin-behinean kontratuaren zein zati azpikontratatzeko 
asmoa duen jakinarazteko. 

 
7.- Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena: 

 
a)  Aurkezteko epemuga: 35 egun, lizitazio-iragarki hau Europar Batasuneko argitalpenen 

bulegora bidali 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 

d)  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. 
d)  Eguna eta ordua: proposamenak aurkezteko epea amaitu ondorengo 3. egun 

balioduna. 
 
9.- Publizitate-gastuak: 
 
Esleipendunaren kontura, 600 eurora bitarte. 

 

Alegría-Dulantzin, 2021eko maiatzaren 11n 
ALKATEA 

Izpta.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 


