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LIZITAZIO IRAGARKIA 
 
2018ko ekainaren 5eko Gobernu Batzordearen erabakiarekin bat etorriz, iragarki honen bidez, 

BELARREZKO FUTBOL ZELAIKO ALDAGELETAKO EGOKITZAPEN lanen kontratazioa 

adjudikatzeko prozedura irekia erraztuaren deialdia egiten da, datu hauek kontuan hartuz: 
  
1. Erakunde adjudikatzailea: datu orokorrak eta informazioa eskuratzeko datuak: 

 
a)  Erakundea: Alegría-Dulantziko Udala. 

b)  Dokumentazioa eta informazioaren eskuratzea: 
1.  Bulegoak: Alegría-Dulantziko Udala. 
2.  Helbidea: Herriko plaza 1. 
3.  Udalerria eta Posta Kodea: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
4.  Telefonoa: 945-420027. 
5.  Telefaxa: 945-420394. 
6.  Posta elektronikoa: aalegria.general@ayto.araba.eus 
7. Kontratatzailearen Profilaren internet helbidea: www.contratacion.euskadi.eus eta 

www.alegria-dulantzi.eus 
8.  Informazioa eta dokumentazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak aurkezteko 

epea amaitu baino hiru egun lehenago.   
c)  Espediente zenbakia: 12/2018. 

 
2. Kontratuaren xedea: 

 
a)  Mota: lanak. 
b)  Xedearen deskripzioa: belarrezko futbol zelaiko aldageletako egokitzapena 
c)  Burutze epea: 6 hilabete. 
e)  CPV: eraikinen eraikuntzetako eta ingenieritza zibileko  obretako lan orokorrak   

 
3. Tramitazioa eta prozedura: 

 
a)  Tramitazioa: ohikoa. 
b)  Prozedura: irekia erraza. 

c)  Adjudikatze irizpideak:  

 
Formulen bidez ebaluagarriak: 

 
1) Eskainitako preziorik baxuena : 60 puntu. 

 
- Bataz besteko beheratzea hiru puntu portzentualetan  handituta beheratze maximoaren 
balioa gainditzen ez duen kasuetan: 
 
50,00 puntu eman beheratzea beheratzeen bataz bestekotik 3 puntu behetik dagoen 
eskaintzari eta 60 baliora linealki igo beheratze maximoa duen eskaintzaraino.  Beste 
norabidean, 0 baliora , lizitazio motan dagoen eskaintzari dagokiona, linealki jaitsi.  
 
- Bataz besteko beheratzea hiru puntu portzentualetan  handituta beheratze maximoaren 
balioa gainditzen duen kasuetan: 
 
Zero puntu eman lizitazio motan kokatzen den eskaintzari, eta linealki  puntuazio 
maximoaren baliora igo, 60 puntu, beheratze maximoa daukan eskaintzaraino. 
 
“Baja maximoa” deitzen zaio, aurkeztuen arteko eskaintza ekonomikorik baxuenari, beti 
ere, ez  normalak eta ez proportzionalak diren balioak aurkezteagatik baztertua izan ez 
baldin bada. 
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2) Eskainitako epea: 5 puntu. 

 
Otik, gehienez 5 puntura. Epearen laburtzea aste bakoitzeko puntu 1ekin baloratuko da. 

 
3) AB) atalean ezartzen den lanaren bermearen epearen areagotzea: 15 puntu. 

 
Puntuazio maximoa lortuko du bermearen epe minimoa ( urtebete)  areagotzen duen 
eskaintza, gainerako eskainzak ere  puntuatuz, beti ere epe hori hobetzen baldin badute, 
proportzionaltasun zuzenaren bidez. Urtebeteko berme-epearen areagotzea eskaintzen ez 
baldin bada, puntuazioa 0 izango da. 4 urtetik gorako epeak ez dira puntuaziorako kontuan 
hartuko ez baitira berme areagotze moduan kontenplatuko, 4 urtekoa epe maximoa izanik. 
Ondorioz, 4 urtetik gorako berme areagotze eskaintzak 15 puntu lortuko dituzte atal 
honetan. Lortutako puntuazioa "P" izango da. 

 
P= _____15 x puntuagarria den eskainitako berme-epea  

      Puntuazio maximoa lortu duen berme-epea  
  

Formula bidez ebaluagarriak ez direnak  
 

1) Lanen memoria eta programazioa: 20 puntu. 

 
Lanak, eragindako zerbitzuak,lanek bizilagunei eragindako kalteak murrizteko neurriak, 
baliabide materialen antolaketa, lizitatzaileak obrak egiteko atxikitzen dituen ekipamendu 
tekniko eta mekanikoak, obra zuzendaritzaren baimenik gabe erretiratu ezin dituenak,  
ezarritako metodologiarekin justifikatzeko eraikuntza-memoria. Halaber, obrak egiteko 
kronograma idatziko da, bertan materialaren hornikuntzarako aurreikuspenak eta abar 
ezarriz, edozein kasutan, lizitazioaren 12 hilabeteko epea kontuan hartuko du, eta ez du 
isladatuko inolaz ere lanen burutze-epearen laburtzea, eskaini egiten bada. 
 
Memoriak gehienez 10 orrialdekoa izango da, alde batean idatzirik, arialen eta lerroarte 
arruntarekin. 
 
Obraren memoria edo programazioaren bidez kontratistak eskainitako prezioa 
antzematen baldin bada eskaintza baztertu egingo da.  

 
4. Lizitazio aurrekontua: 
 
Kontratuaren prezio maximoa: 61.699,30 eurokoa izango da. Ehuneko 21eko  BEZA: 12.956,85 
euro. 
 
5. Eskatutako bermea: 

 
- Behin betikoa: adjudikatze prezioaren % 5, BEZa kenduta  
- Osagarria: %5 adjudikatze zenbatekoaren gainean, BEZa kenduta, ausarkeriazko 

beheratzean kokatzen diren kasuetan.  

 
6. Kontratistaren baldintza  espezifikoak:  
 

1. Azken hiru ekitaldietako negozio bolumen osoaren zenbatekoari buruzko adierazpena,  
enpresariaren  jardueraren sortzea edo hasiera kontuan hartuz. Beharrezkoa da urteko 
bolumen osoa  kontratuaren zenbatekoaren berdina edo handiagoa izatea (BEZa kenduta) 

 
2. Azken hiru urteetan egindako lanen zerrenda, lan garrantzitsuak egite-egokia ziurtagiriekin 

bermaturik; ziurtagiri hauek lanen  zenbatekoa,  egite datak eta tokia adieraziko dute, 
beharrezkoa izanik, azken hiru urteetan  bi obra kontratazio honen zenbateko berbera edo 
handiagoarekin egin izana egiaztatzea. 
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7. Eskaintza edo parte hartze eskaintzen aurkezpena: 

 
a)  Aurkezteko azken eguna: 20 egun natural, iragarki hau kontratatzailearen profilan 

agertu eta biharamunetik hasita zenbaturik.  
b)  Aurkezpen modalitatea: paperean. 

c)  Aurkezteko lekua: 
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 bere eskaintza mantentzera derrigortuta dagoen epea: 3 hilabete. 

 
8. Eskaintzen irekiera: 

 
a)  Deskripzioa: Kontratazio-mahaia. 
b)  Helbidea: Herriko plaza 1. 
c)  Udalerria eta posta kodea: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
d)  Data eta ordua: Eskaintzak aurkezteko epea amaituta, laugarren egun balioduna   

 
Alegría-Dulantzin, 2018ko ekainaren 13a 

ALKATEA 
 
 
 

Izptua.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
 

 


