
EZAUGARRIEN KOADROA 
 
 
 
KONTRATAZIO ORGANOA 
Zuzendari Nagusiak, Administrazio Batzordearen Presidentearekin edo Administrazio Batzordearen 
Idazkariarekin edo Administrazio Batzordearekin berarekin batera, edo, bestela, zuzenbide pribatuko 
arauek ahalbidetzen dituztenek egoki iritzitako pertsonak ahaldundu ditzakete, hitzarmenarekin zerikusia 
daukaten jarduera zehatzak gauzatzeko. 
 
A) KONTRATUAREN XEDEA 
 
Kontratu honen xedea da EUSKALDUNA JAUREGIA–PALACIO EUSKALDUNA, S.A.ko aparkalekua 
kudeatzeko operadore bat kontratatzea, prozedura irekiz. 
  
 
 
B) GUTXIENEKO LIZITAZIO MOTA 
 

 
AZALPENA 

Lizitazio mota, lau urteko indarraldirako 
(Zenbatekoa eurotan, BEZ gabe) 

Urteko kanon finkoa, 600.000 €-ko urteroko 
diru-sarreretarako, BEZ baino lehen 

Gutxieneko lizitazio mota 

Kontratuaren lehen urtea 220.000 € 
Kontratuaren bigarren urtea 220.000 € 
Kontratuaren hirugarren urtea 220.000 € 
Kontratuaren laugarren urtea 220.000 € 
Kontratua, guztira 880.000 € 
 
Era berean, kanon aldakorren erregimena finkatuko da, kontratuaren berezko zerbitzuen 
fakturazioagatiko diru-sarreren arabera, urtean 600.001 eurotik aurrera (BEZ gabe). 
 
Fakturazio-tarteak  Gutxieneko lizitazio mota 
600.001 €-tik 700.000 €-ra  Tartearen %35 * 
700.001 €-tik 800.000 €-ra  Tartearen %50 * 
800.001 €-tik  900.000 €-ra  Tartearen %65 * 
900.001 €-tik gora  Tartearen %80 * 
(*) Kanona tarte bakoitzari dagokion portzentajea aplikatuz kalkulatuko da. 
 
 
C) KONTRATUAREN IRAUPENA 
Esleipenaren hasierako epea lau urtekoa izango da 2014ko azaroaren 1etik aurrera, eta beste bi 
urtez luzatu ahal izango da berez, kontratuan ezarritako baldintzak (kalitatearen zerbitzuari 
dagozkionak zein baldintza ekonomikoak) urratu direla salatzen ez bada. 
 
Kontratuaren indarraldiko seigarren urtetik aurrera, aldeek hala erabakita, kontratua urteroko 
epeetan luzatuko da eurek adostutako baldintzetan, gehienez ere hamar urtera arte, esleipena 
hasten den unetik zenbatzen hasita. 
 
 
 



D) ESLEITZEKO MODUA 
Irekia, Euskaldunaren kontratazioko barne jarraibideekin bat etorriz. Jarraibideok web helbide honetan 
daude: www.euskalduna.net. 
 
 
E) PROPOSAMENAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EGUNA 
EUSKALDUNAren instalazioak: Abandoibarra 4, 48001 BILBAO. 

2014ko irailaren 12eko 12:00ak baino lehen. 

 
F) KAUDIMEN FINANTZARIOAREN EGIAZTAGIRIAK 

 Azken bi ekitaldietako kontuak, behar bezala kautotuta; halaber, enpresak kontuen kanpo 
ikuskapenen bat egin baldin badu, ikuskapen horri buruzko azken txostena, salbuespenik eta 
aparteko kasurik gabe, behar bezala kautotuta. 

 Finantza-erakunde batek ikus-onetsiriko ziurtagiria, lizitazioa argitaratu ondorengo datetan 
enpresa eskaintzailea Onartutakoen eta Ordaindu Gabekoen Erregistroan (OOGE) inskribatua ez 
dagoela adierazteko.  

 
G) BERMEAK 
Eskaintzaileek berme hauek aurkeztu beharko dituzte: 
 

1. 4.800 €-ko behin-behineko bermea. 
2. Behin betiko bermea: indarraldiko lau urteetarako eskainitako kanonaren %5 (BEZ gabe).  

 
 
H) PREZIOEN BERRIKUSPENA 
 
Kontratu honen prezioak berrikusi egin ahal izango dira, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 77.etik 
82.era bitarteko artikuluekin nahiz Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Arautegi Orokorreko 
104.etik 106.era bitarteko artikuluekin bat etorriz. 
 
 
I) KAUDIMEN TEKNIKOAREN EGIAZTAGIRIAK ETA, HALA BADAGOKIO, KONTRATISTAREN 

SAILKAPENA 
 
Lizitatzaileek ondorengo agiriak aurkeztu beharko dituzte, beren kaudimen teknikoa egiaztatzeko: 

 Enpresa batek edo Administrazioak emandako jatorrizko ziurtagiria, eskaintzaileak, 
gutxienez duela 3 urtetik hona eta eskaintza aurkezten duen egunean ere, gutxienez 400 
plazako txandakako aparkalekua kudeatzen duela bermatzeko. 

 
 
J) AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 
 
Dokumentazio hau “B” gutun-azalean sartuko da:  

 Aparkalekua ustiatzeko plana, baldintza tekniko hauei buruzko atalean zehazten den 
moduan. 

 Kudeaketa plana, kontraturako proposatutako lau urteetako proiekzioarekin, baldintza 
tekniko hauei buruzko atalean zehazten den moduan. 

 Zerbitzua emateko moduari dagokion memoria metodologikoa, Baldintza Teknikoen 
Agirian jasotzen diren zehaztapenen arabera. Esku-hartzearen ezaugarriak zehaztu 
behar dira, kontratura zuzenduko diren bitarteko materialak adieraziz. Txostenak, 

http://www.euskalduna.net/


gehienez, DIN A-4 neurriko 30 orri izango ditu, orrialde bakarrean idatzita 10 tamainako 
Arial letrarekin. 

 Euskalduna Jauregiak emandako ziurtagiria, instalazioetako bisitan egon izana 
egiaztatzeko. 

. 
 
K) ESLEITZEKO IRIZPIDEAK 
 
Hauek dira esleitzeko oinarritzat erabiliko diren irizpideak: 

 60 puntu: Eskaintza ekonomikoa.  
Puntuazioa emateko, 44 puntu emango zaizkio eskainitako urteko kanon finkoari. Puntuazio hori 
lortzeko, 11 puntu emango zaizkio kontratuko urte bakoitzerako gehienez eskaintzen den urteko 
kanon finkoari. Ondorengo taulan, puntuen esleipena dago jasota:  
 

Urteko kanon finkoa Puntuen esleipena 
Kontratuaren lehen urtea Puntuak = (1. urtean eskainitako urteko kanon 

finkoa * 11)/(1. urteko gehienezko urteko kanona) 
Kontratuaren bigarren urtea Puntuak = (2. urtean eskainitako urteko kanon 

finkoa * 11)/(2. urteko gehienezko urteko kanona) 
Kontratuaren hirugarren 
urtea 

Puntuak = (3. urtean eskainitako urteko kanon 
finkoa * 11)/(3. urteko gehienezko urteko kanona) 

Kontratuaren laugarren 
urtea 

Puntuak = (4. urtean eskainitako urteko kanon 
finkoa * 11)/(4. urteko gehienezko urteko kanona) 

 
16 puntu emango zaizkio kanon finkoaren eta aldakorren arteko baturari, eskala honen arabera:  

o 4 puntu, kontratuko berezko zerbitzuen fakturazioko diru-sarrerengatiko 600.001 € eta 
700.000 € arteko fakturazioengatik (BEZ gabe). 

o  4 puntu, kontratuko berezko zerbitzuen fakturazioko diru-sarrerengatiko 700.001 € eta 
800.000 € arteko fakturazioengatik (BEZ gabe). 

o 4 puntu, kontratuko berezko zerbitzuen fakturazioko diru-sarrerengatiko 800.001 € eta 
900.000 € arteko fakturazioengatik (BEZ gabe). 

o 4 puntu, kontratuko berezko zerbitzuen fakturazioko diru-sarrerengatiko 900.001 €-tik 
aurrerako fakturazioengatik (BEZ gabe). 

Aipatutako puntuak kalkulatzeko, formula hau aplikatuko da planteatutako fakturazio-tarte 
bakoitzerako: 
 

Aldakorren tarte 
bakoitzerako 
Adibidez: (600.001etik 
700.000ra) 

Puntuen esleipena 

Kontratuaren lehen urtea Puntuak = (1. urtean eskainitako urteko kanon finkoa + 
Eskainitako aldakorrak * 1)/(1. urteko gehienezko urteko kanona 
+ Gehienez eskainitako aldakorrak) 

Kontratuaren bigarren urtea Puntuak = (2. urtean eskainitako urteko kanon finkoa + 
Eskainitako aldakorrak * 1)/(2. urteko gehienezko urteko kanona 
+ Gehienez eskainitako aldakorrak) 

Kontratuaren hirugarren 
urtea 

Puntuak = (3. urtean eskainitako urteko kanon finkoa + 
Eskainitako aldakorrak * 1)/(3. urteko gehienezko urteko kanona 
+ Gehienez eskainitako aldakorrak) 

Kontratuaren laugarren 
urtea 

Puntuak = (4. urtean eskainitako urteko kanon finkoa + 
Eskainitako aldakorrak * 1)/(4. urteko gehienezko urteko kanona 
+ Gehienez eskainitako aldakorrak) 



 
Kanona eskainitako aldakorrekin kalkulatzeko, formula hau aplikatuko da: 
Eskainitako urteko kanonari 1. tarteko aldakorra gehituko zaio, eta, gero, 2, 3 eta 4. tarteetako aldakorrak 
gehituko zaizkio. 

 
 10 puntu: Ustiaketa plana, definizio, bideragarritasun eta abiarazpen-epeen mailaren arabera. 

Plan hori Jauregian egiten den jarduera motaren eta Euskaldunari egiten zaion aholkularitzaren 
araberakoa izango da, bai eta esleipendunak konprometitutako betearazpen-bermeen 
araberakoa ere. 

 
 20 puntu: Kudeaketa plana, definizio, bideragarritasun eta abiarazpen-epeen mailaren arabera. 

Plan hori Jauregian egiten den jarduera motaren eta Euskaldunari egiten zaion aholkularitzaren 
araberakoa izango da, bai eta esleipendunak konprometitutako betearazpen-bermeen 
araberakoa ere. 

 
 10 puntu: Metodologia txostenaren kalitatea, zehaztasun mailari, planteamenduaren interesari 

eta proposaturiko ekintzei begiraturik. 
 

 
L) ESKATZEN DIREN ASEGURU KONTRATUAK (baldintza teknikoetan ezarrita) 
 
M) ESLEITZEKO PROZEDURARI BURUZKO INFORMAZIOA 
Kontratatzailearen ezaugarriak: www.euskalduna.net webgunea. 
 
OHARRAK: 
Bi egun finkatu dira instalazioen derrigorrezko bisita egiteko: 

 Astelehena, uztailaren 21a, 09:00etan 
 Osteguna, abuztuaren 21a, 09:00etan 
 

Euskaldunak aparkalekuko instalazioetara derrigorrez egin behar den bi bisitetako batera joan izana 
egiaztatzen duen ziurtagiria emango du.  
 
Bisitaren ostean, bertaratutakoek planteatzen dituzten zalantzak argitzeko bilera egingo da. Galderak 
idatziz bidali beharko dira info@euskalduna.net helbidera, bisita egin baino 48 ordu lehenago, 
gutxienez. Galdera horiek eta dagozkien erantzuna, hala beharko balitz, Euskaldunaren webgunean 
sartuko dira, lizitazio honi buruzko atalean. 
 
Euskaldunako instalazioak bisitatu nahi dituzten enpresek mezu elektroniko bat bidali beharko dute 
info@euskalduna.net helbidera, uztailaren 18a baino lehen (uztailaren 21eko bisitarako) edo 
abuztuaren 19a baino lehen (abuztuaren 20ko bisitarako), bisitara joango diren pertsonen izen-abizenak 
adieraziz.  
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