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ESLEIPEN-IRAGARKIA 

 
2021eko abenduaren 15eko Gobernu Batzordearen akordioaren arabera, hona hemen 

"MENDEBALDEA URBANIZAZIOA" OBRAREN ZUZENDARITZA FAKULTATIBOAREN, 
GAUZATZE MATERIALAREN ZUZENDARITZAREN ETA SEGURTASUN- ETA OSASUN-
KOORDINAZIOAREN zerbitzu-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: 34/2021. 
 

2.- Kontratuaren xedea: 
 

a)  Kontratu-mota: zerbitzuak. 
b)  Xedearen deskribapena: "Mendebaldea Urbanizazioa" obraren zuzendaritza 

fakultatiboa, gauzatze materialaren zuzendaritza eta segurtasun- eta osasun-
koordinazioa. 

c)  Gauzatzeko epea: urte 1. 
e)  Luzapen-onarpena: ez. 
f)  CPV (nomenklatura-erreferentzia): 71000000-8. 

 
3.- Izapidetzea eta prozedura: 

 
a)  Izapidetzea: arrunta. 
b)  Prozedura: irekia.  
c)  Esleipen-irizpideak eta negozia daitezkeen alderdiak:  
 

Ebaluagarriak formula bidez 

 
1.- Prezioa orotara: 50 puntu arte. 
 
Balioespena eskainitako bajaren ehunekoaren arabera egingo da, honela: 
 
Balioespena eskainitako bajaren ehunekoaren eta puntuazioa lortzeko formula honen 
aplikazioaren arabera egingo da: 

 
Po = Pm ( Oe / Of )  

 
Oharra: 

 

- Po = lortutako puntuazioa  

- Of = eginiko eskaintza 

- Pm = puntuazio gorena Pleguaren arabera, kasu honetan 60 puntu. 

- Oe = onartutako eskaintzetan ekonomikoena 
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Puntuazio ekonomikorako kalkulu guztiak eskatutako gutxieneko puntuazioa gainditu 
duten eskaintzekin egingo dira BAKARRIK. 

 
2.- Lan-egonkortasunaren sustapenaren balioespena: 8 puntu, gehienez. 

 
Positiboki balioetsiko da pleguko dagokion puntuan zehaztutako giza taldearen gutxieneko 
profilak enpresa lizitatzailearen langile-zerrendako langile finkoen parte izatea. 
 
Eskaintzan sartutako gutxieneko langileen profilak kontratu mugagabea badu, P = 2; hala 
ez bada, P = 0, gehienez 8 puntu. 
 
Irizpide honen bidez, kontratazio mugagabea sustatu nahi da, arlo horretan esperientzia 
eta ezagutza ona duten langileen eskuragarritasuna bermatzeko, horrek mesede egin 
baitiezaioke kontratuaren xedeari. 
 
Formula bidez ebaluatu ezin direnak 

 
1.- Proposamen tekniko onena: 42 puntu, gehienez. 
 
Memoria tekniko bat aurkeztu beharko da, eta memoria horren edukiak kontratuaren 
xedean eta edukian adierazitako baldintzak bete beharko ditu beti. Edukia ez da izango 
alde bakarreko hamabost foliotik gorakoa, Arial 10 letraz idatzita egongo da, lerroartea 
bakuna izango da (gutxienez), eta paragrafoen arteko aurreko tartea zerokoa eta atzekoa 
gutxienez seikoa izango da. 
 
Kanpoan geratuko da adierazitako hedadura eta betekizunak errespetatzen ez dituen 
eskaintza. Bai eta A gutun-azalean formulen bidez ebaluatu beharreko irizpideei buruzko 
informazioa jasotzen duen memoria ere, hala nola proiektua aurkezteko epearen 
murrizketa edo beste batzuk. 
 
Memoria tekniko horretatik puntu hauek balioetsiko dira: 
 
a) Obra-zuzendaritzaren metodologia eta atxikitako giza baliabideak eta baliabide 

materialak: 15 puntu, gehienez. 
 
Egin beharreko lanen planteamendu orokorra deskribatuko da, bai eta obraren 
zuzendaritzan erabili beharreko metodologia ere. Besteak beste, honako hauek balioetsiko 
dira: lanen fase nagusien identifikazioa, lanei atxikitako giza baliabideen eta baliabide 
materialen eta informatikoen deskribapena (kaudimen teknikoko gutxieneko baldintza gisa 
eskatutako gutxienekoak errespetatu beharko dituzte), azpikontratatzea aurreikusita 
dauden kontratuaren zatiak, eta horien antolamendua. Memoriaren gehieneko 15 folioak 
zenbatzeko, ez dira kontuan hartuko kontratua gauzatzeko atxikitako langileen 
curriculumak. 
 
b) Proiektuaren puntu kritikoak hautematea: 10 puntu, gehienez. 
 
Gauzatze-proiektuaren azterketa balioetsiko da, baita proiektuak izan ditzakeen puntu 
kritikoena ere, eragozpenak eta segurtasuna direla eta, hala nola trafikoari eta Alegría-
Dulantziko gainerako zerbitzuei eragin diezaiokeena, bai eta obraren inguruaren eta 
inguruko balizko baldintzen azterketa ere. Eragin horiek murriztu ditzaketen aukeren 
identifikazioa ere balioetsiko da, baita horien koherentzia teknikoa eta kontratuaren xede 
den proiektuaren ezagutza-maila ere. 

 
c) Arduraldia eta antolaketa: 10 puntu, gehienez. 

 
Obra zuzentzera bideratutako giza talde teknikoaren eta azpiegitura teknikoen arduraldia 
eta antolaketa, haien prestakuntza eskatutako lanetara egokitzea eta gutxienez astean 
behin obrara bisita egiteko eskakizuna justifikatzeko arduraldia balioetsiko dira. 
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d) Laguntza-bitartekoak eta azpiegitura teknikoa: 7 puntu, gehienez. 
 

Lizitatzaileak kontratuaren eskura jarritako laguntza-bitartekoak eta azpiegitura teknikoa 
balioetsiko dira, baita Zuzendaritza Fakultatiboaren Segurtasun- eta Osasun-
koordinazioaren lanak gauzatzen laguntzeko erantzun-gaitasuna ere. 
 
76.2. eta 192.1. eta 2. artikuluetan aurreikusitako ondorioetarako, funtsezko betebehartzat 
hartuko da esleipendunak bere eskaintza teknikoan hartzen dituen konpromisoak 
betetzea, bai giza baliabideak eta baliabide materialak atxikitzeari dagokionez, bai 
eraginak murrizteko eta energia aurrezteko proposamenei dagokienez. 
 
Berdinketa hausteko irizpideak 

 
SPKLren 147.2. artikuluan jasotako irizpide sozialen ordenaren arabera, eskaintzak 
aurkezteko epea amaitzeari dagozkionak. 

 
4.- Esleipen-aurrekontua: 
 
Kontratuaren gehienezko prezioa: 40.925,18 euro. BEZa, ehuneko 21: 8.594,29 euro. 
 
5.- Ezarri beharreko bermea: 
 
Behin betikoa: % 5. 

 
6.- Kontratistaren baldintza zehatzak: 
 
Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa: 
 

- Lizitatzailearen edo hautagaiaren urteko negozio-bolumena; amaitutako azken hiru 
urteetatik negozio-bolumen handieneko urteari dagokiona gutxienez kontratuaren balio 
zenbatetsia halako bat eta erdi izan beharko da. 

 
Lizitatzailearen edo hautagaiaren urteko negozio-bolumena egiaztatzeko, onartutako eta 
Merkataritza Erregistroan gordailututako urteko kontuak erabiliko dira, enpresaburua 
erregistro horretan inskribatuta badago, eta, bestela, inskribatuta egon behar duen 
erregistro ofizialean gordailututakoak. Merkataritza Erregistroan inskribatuta ez dauden 
enpresaburu indibidualek Merkataritza Erregistroak legeztatutako inbentarioen eta urteko 
kontuen liburuen bidez egiaztatuko dute urteko negozio-bolumena. 

 

- Arrisku profesionalengatiko erantzukizun zibileko aseguru bat indarrean dagoela 
egiaztatzen duen agiria, gutxienez 600.000 eurokoa ezbehar bakoitzeko, proposamenak 
aurkezteko epean indarrean dagoena, eta poliza berritzeko edo luzatzeko konpromisoa, 
kontratua gauzatzen den bitartean estaldura mantenduko dela bermatzeko. 

 
Kaudimen teknikoa edo profesionala: 
 

- Lizitatzaileak 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; hartzailea subjektu pribatua denean, hark 
emandako ziurtagiri baten bidez edo, ziurtagiririk ezean, enpresariaren adierazpenaren 
bidez; hala badagokio, ziurtagiri horiek zuzenean helaraziko zaizkio kontratazio-organoari. 

 
Sektore publikoko erakunde bat hartzaile izan zen zerrendako zerbitzuen gauzatze onaren 
ziurtagiriak zuzenean jakinarazi ahal izango dizkio erakunde kontratatzaileak kontratazio-
organoari. 
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SPKLren 90.4. artikuluaren arabera, enpresa sortu berrien kasuan, SPKLren 90. 
artikuluaren b)-tik i)-ra bitarteko letretan aipatutako bitarteko baten edo batzuen bidez 
egiaztatuko da haien kaudimen teknikoa. 

 

- Nolanahi ere, gutxieneko kaudimen-irizpide objektibo gisa ezartzen da, eta nahitaezkoa 
izango da, SPKLren 140.3. artikuluaren arabera, esleipena egin aurretik egiaztatzea 
lizitatzaileak benetan baduela talde tekniko bat eta talde hori zerbitzua emateko atxikitzeko 
konpromisoa duela, gutxienez honako hauek osatua: 

 
1.- Obraren zuzendari, Bide, Ubide eta Portuetako ingeniari, arkitekto edo antzeko teknikari bat, 
titulazio egokia duena, azken hiru urteetan gutxienez 800.000 €-tik gorako gauzatze materialeko 
aurrekontua duen urbanizazio-obra baten edo batzuen zuzendaritza egin duela edo egina duela 
egiaztatuko duena, betiere horietako bat gutxienez 400.000 €-tik gorakoa bada. 
 
2.- Gauzatze materialaren zuzendari gisa agertuko den teknikari bat, arkitekto tekniko, ingeniari 
tekniko edo gaitzen duen beste titulazio bat duena, azken hiru urteetan gauzatze materialaren 
zuzendari izan dela edo izaten ari dela egiaztatuko duena, gutxienez 800.000 €-tik gorako 
gauzatze materialeko aurrekontua duen urbanizazio-obra baten edo batzuen gauzatze 
materialaren zuzendaria izan dela egiaztatuko duena, betiere horietako bat gutxienez 400.000 
€-tik gorakoa bada. 
 
3.- Segurtasun- eta Osasun-koordinatzaile bat, obraren zuzendariarekin edo gauzatze 
materialaren zuzendariarekin kointziditu dezakeena, lan-arriskuen prebentzioko titulua duena, 
eta azken hiru urteetan gutxienez 800.000 €-tik gorako gauzatze materialeko urbanizazio-obra 
bat edo batzuk koordinatu dituela edo koordinatzen ari dela egiaztatu beharko duena, betiere 
obra horietako bat gutxienez 400.000 €-tik gorakoa bada. 

 
4.- Titulazio egokia duen topografo edo antzeko bat, jasotze topografikoak egiteko. 

 
Kontratuaren funtsezko betebehartzat hartuko da, SPKLren 76.2. artikuluaren ondorioetarako 
eta 211. artikuluarekin lotuta, gutxieneko kaudimen-baldintza gisa ezartzen diren eta 
esleipendunak atxikitzeko konpromisoa hartzen duen giza baliabide guztiak kontratuaren 
betearazpenari atxikitzea. 
 
Kontratua egikaritzen ari den bitartean, bajengatik, aldi baterako ezintasunagatik edo behar 
bezala justifikatutako beste arrazoi batzuengatik, atxikitzeko konpromisoa hartu duen 
pertsonaren batek zerbitzua pertsonalki egin ezin badu, esperientzia eta gaitasun bera 
egiaztatzen duten beste pertsona batzuek ordezkatu ahal izango dute, administrazioak 
horretarako berariazko adostasuna eman ondoren. 
 
ABEE: zenbait enpresaburu edo profesional lizitaziora aldi baterako enpresa-elkarte bat eratuz 
joaten badira, guztien artean egiaztatu beharko dute kaudimen tekniko eta profesionaleko 
gutxieneko baldintzak betetzen dituztela, guztien artean eskatutako gutxieneko taldea osa 
dezaten, beste pertsona batzuek ere Taldean parte har dezaketela alde batera utzi gabe. 
Kaudimen ekonomiko-finantzarioari dagokionez, nahikoa izango da Taldeko kideren batek hori 
egiaztatzea. 

 
Lizitatzaileari eskatzen zaionean egiazta dezala benetan kontratuari atxikitzeko baliabideak 
dituela, gutxieneko kaudimen-baldintzak betetzen dituela justifikatzeko, adierazpen sinatua 
aurkeztu beharko du, kontratuari atxikitzeko langileen zerrendarekin, curriculum vitaea edo 
historia profesionala erantsita, eta zer arduraldi duten eta lizitatzailearekin zer harreman duten 
adierazita, lan-harremana den edo azpikontratatzea aurreikusten den. Azken kasu horretan, 
azpikontratatuko den lan-zatia zehaztu beharko du, esku hartuko duten azpikontratistak eta, 
hala badagokio, emandako kaudimena adierazita. Ezein azpikontratista ezin izango da 
kontratatzeko debeku-kausetan egon. 
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Kaudimena azpikontratazioaren bidez egiaztatzen bada, lizitatzaileak azpikontratistekin 
kontratua gauzatzeko konpromiso formala dagoela egiaztatzen duen dokumentua aurkeztu 
beharko du, eta kasu horretan guztien kaudimena batuko da. 

 
Titulazioa egiaztatzeko, proposatutako pertsonari dagokion unibertsitate-espezialitateari 
dagokion titulazio akademikoaren kopia konpultsatua aurkeztu beharko da, bai eta dagokion 
elkargo profesionaleko kide dela egiaztatzen duen agiria ere. Kontratuaren xede diren antzeko 
lanetan esperientzia profesionala egiaztatzeko, zerbitzu horiek kontratatu zituen erakundearen 
ziurtagiria edo aitorpena aurkeztu beharko da, edo, hori ezinezkoa bada, alderdi horiek 
egiaztatzen dituen lizitatzailearen zinpeko aitorpena. Bi kasuotan, emandako laguntza teknikoa 
identifikatu beharko da, eta honako hauek zehaztu beharko dira: zuzendutako proiektua edo 
obra, haren erakunde identifikatu jabearen izena eta lanen egikaritze-data. 
 
7.- Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena: 

 
a) Aurkezteko epemuga: 29 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 

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 hogeigarren 

egun balioduna. Larunbata edo egun baliogabea bada, hurrengo egun balioduna. 
 

Alegría-Dulantzin, 2021eko abenduaren 16an 

ALKATEA 

 
Izpta.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 

 
ELEKTRONIKOKI SINATUTAKO  DOKUMENTUA 

 
 
 

 

 


