Pleguaren Karatula
004/20 Esp.

Espediente-zk: 004/20
Baldintza administratibo zehatzen agiriaren KARATULA
Kontratu mota: ZERBITZU-KONTRATUA
Prozedura: IREKIA

I.- PRESTAZIOAREN EZAUGARRIAK.
1.-

KONTRATUAREN XEDEA.
1.1.- Definizioa: Haurreskolak Partzuergoko hezitzaileei 2020-2021 ikasturtean banakako
prestakuntza-ikastaroak emateko zerbitzua kontratatzea, hezkuntza-langileen
prestakuntza-planaren barruan.
1.2.- Kontratuaren bidez bete behar diren premia administratiboak: Haurreskolak
Partzuergoko hezitzaileei zuzendutako formazio ekintzak garatzeko zerbitzuak.
1.3.- Sortatako zatiketa: Bai
1.3.1.- Lote kopurua: 10
1.3.2.- Lote bakoitzaren xedea honako hau da: lote bakoitza osatzen duten
ikastaroak ematea, Baldintza Teknikoen Agirian jasotakoaren arabera. Ildo
estrategikoen eta eskumen-eremuen arabera, ikastaroak honela taldekatzen dira:
1. lotea
2. lotea
3. lotea
4. lotea
5. lotea
6. lotea
7. lotea
8. lotea
9. lotea
10. lotea

Hezkuntza Proiektua
Hezkidetza
Euskara 1
Euskara 2
Hezkuntza premia bereziak
Lidergoa eta pertsonen kudeaketa
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
Elkarbizitza
Behaketa Haur Hezkuntzan
Haurraren garapena

1.3.3.- Lote bakoitza kontratu bat da : Bai
1.4.- Erregulazio harmonizatuko kontratua: Ez
1.5.- CPA-2008 sailkapen estatistikoaren kodea (451/2008 (EE) Erregelamendua,
Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2008ko apirilaren 23koa): 85.5
(hezkuntzako bestelako zerbitzuak)
1.6.-

CPV nomenklaturaren kodea (Europako Batzordearen 213/2008 (EE)
Erregelamendua, 2007ko azaroaren 28koa, kontratu publikoen hiztegi komuna (CPV)
onartu zuen Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2195/2002 (EE)
Erregelamendua aldatzen duena):
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Xedea
Irakaskuntza- eta prestakuntza-zerbitzuak

Kode nagusia
80000000-4

2.- KONTRATU-DOKUMENTUAK.
Administrazio-klausula zehatzen agiriko 3. klausulan adierazitakoak.
3.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA:
3.1.- Hauxe da kontratuaren balio zenbatetsia, publikotasunaren
prozeduraren ondorioetarako: 137.500,00 € (BEZa kenduta).

eta

adjudikatzeko

3.2.- Kalkulatzeko metodoa:
Lizitazioaren aurrekontua (BEZik gabe)
Aurreikusitako aldaketen zenbatekoa (BEZik gabe)
Lizitatzaileei ordaintzen dizkieten sarien edo primen zenbatekoa (BEZik
gabe)
Behin-behineko aukeren zenbatekoa (BEZik gabe)
Luzapena (BEZik gabe)
BALIO ZENBATETSIA GUZTIRA
4.-

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO
adierazitako guztizko zenbatekoak).

AURREKONTUA

(eskaintzek

137.500,00 €

137.500,00 €
ezin

dituzte

gainditu

Kontratuaren lizitazioaren gehieneko aurrekontua 137.500,00 euro + 0 euro da, BEZari
dagokiona, eta hurrengo urteari egozten zaio.
-

2021. urtea: 137.500,00 euro

BEZetik salbuetsita dago, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko
37/1992 Legearen 20.9 artikuluaren arabera. Zenbateko osoa honela banakatuta dago loteka:
Lotezenbakia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GUZTIRA

Lotearen izena
Hezkuntza Proiektua
Hezkidetza
Euskara 1
Euskara 2
Hezkuntza premia bereziak
Lidergoa eta pertsonen kudeaketa
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
Elkarbizitza
Behaketa Haur Hezkuntzan
Haurraren garapena
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Aurrekontua €
55.000,00 €
8.250,00 €
8.250,00 €
8.250,00 €
8.250,00 €
11.000,00 €
11.000,00 €
8.250,00 €
11.000,00 €
8.250,00 €
137.500,00 €
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Lizitazioaren gehieneko aurrekontu hori, gutxi gorabeherakoa edo gutxi gorabeherakoa,
zehazteko, honako hauek hartu dira kontuan: kostu zuzenen banakapena (lehengaiak eta
langileen kostua), zeharkako kostuak (ekoizpen-gastu orokorrak), egitura-kostuak (gainerako
ustiapen-gastuak, administraziokoak eta zerbitzu zentralizatuetakoak), finantza-kostua eta
kontratistaren industria-onura. Behar bezala banakatuta daudela kalkulatzeko, Espainiako
Bankuaren balantze-zentralaren datu-baseetatik jasotako datu estatistikoak hartu dira kontuan
(sozietate ez-finantzarioen ratio sektorialak). Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren
8ko 9/2017 Legearen 100.2 artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, aurrekontu hori honela
banakatzen da:
ZUZENEKO KOSTUAK

43,26%

59.487,12 €

EKOIZPENAREN ZEHARKAKO KOSTUAK

19,81%

27.234,13 €

EGITURA-KOSTUAK

31,61%

43.469,66 €

KOSTU FINANTZARIOA

0,34%

461,59 €

INDUSTRIA-ONURA

4,98%

6.847,50 €

GUZTIRA (BEZ GABE)

100%

137.500,00 €

BEZik gabe

0

BEZ-A
GUZTIRA (BEZ BARNE)

137.500,00 €

5.- PREZIOA ETA ORDAINKETAK.
5.1.- Prezioa zehazteko sistema honako hau da: unitateko prezioak: euro/ordu. Prezio horiek
gehienekoak dira, eta, beraz, horiek gainditzen dituzten eskaintzak baztertu egingo dira.
Eskainitako prezioan, kontratu honen xede diren zerbitzuak emateko behar diren langileen,
ekipo guztien eta lanen kostua sartuko da.
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua finkatzeko, gehieneko orduko prezioa lotea osatzen duten
ikastaroen guztizko ordu-kopuruarekin biderkatu da.
Kontratuaren prezioa unitateko prezioen arabera egingo da. Enpresa lizitatzaileek unitateprezioak proposatuko dituzte, eta horiek ez dira aldatuko kontratua indarrean dagoen
bitartean, honako maximo hauen gainean; prezio horiek berdindu edo murriztu egingo
dituzte:
ORDUAK
GUZTIRA

OINARRIZKO
AURREKONTUA
(€/ORDUKO

OINARRIZKO
AURREKONTUA
GUZTIRA

500

110,00 €

55.000,00 €

2. lotea: Hezkidetza

75

110,00 €

8.250,00 €

3. lotea: Euskara 1

75

110,00 €

8.250,00 €

4. lotea: Euskara 2

75

110,00 €

8.250,00 €

LOTEA
1. lotea: Hezkuntza Proiektua
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LOTEA

ORDUAK
GUZTIRA

OINARRIZKO
AURREKONTUA
(€/ORDUKO

OINARRIZKO
AURREKONTUA
GUZTIRA

75

110,00 €

8.250,00 €

100

110,00 €

11.000,00 €

100

110,00 €

11.000,00 €

75

110,00 €

8.250,00 €

100

110,00 €

11.000,00 €

75

110,00 €

8.250,00 €

5. lotea: Hezkuntza premia
bereziak
6. lotea: Lidergoa eta pertsonen
kudeaketa
7. lotea: Informazioaren eta
komunikazioaren teknologiak
8. lotea: Elkarbizitza
9. lotea: Behaketa Haur
Hezkuntzan
10. lotea: Haurraren garapena
5.2.- Prezioa ordaintzeko modua:

- Ordainketa bakarra: Ez.
- Ordainketa partzialak: Bai.
Ordainketa partzialak honako maiztasun honekin egingo dira: hilean behin, hilabetea
amaitutakoan, egindako prestazioen araberako faktura aurkeztu ondoren eta nahitaez
entregatu beharreko dokumentazioa jaso ondoren, Baldintza Teknikoen Agiriaren 9.
puntuan jasotzen den bezala.
5.3.- Konturako ordainketak, prestalanak egiteagatik: Ez dago halakorik.
5.4.- Prezioak berrikustea: Ez dago halakorik.
6.- KONTRATUAREN
IRAUPENA.

INDARRALDIA:

KONTRATUAREN

EXEKUZIO-EPEA

ETA

6.1.- Kontratuaren iraupena: 2021eko uztailaren 31ra arte
6.2.- Hasteko data: 2021eko urtarrilaren 4a
6.3.- Kontratua luzatzea: Ez
7.- ARGITALPEN-GASTUAK. Adjudikaziodunak ordaindu behar dituen argitalpen-gastuen
gehieneko kopurua, Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu
Orokorraren (APKLEO) 67.2 artikuluaren arabera: Ez dira aurreikusten.
8.- BERMEAK.
8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.-

Behin-behineko bermea: Ez.
Behin betiko bermea: Bai, esleipen-zenbatekoaren % 5, BEZik gabe.
Berme osagarria: Ez.
Zilegi da bitarteko elektroniko, informatiko edo telematiko bidez
egiaztatzea bermea eratu izana: Ez.
Zilegi da bermeak prezioa atxikita eratzea: Ez.
Prestazioaren zati bat bakarrik onartzen denean, bermearen zati
proportzionala itzultzea edo ezereztea eskatu ahal izango du kontratistak:
Ez.
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Bermeak honen alde eratuko dira: HAURRESKOLAK PARTZUERGOAREN ALDE. IFZ:
P0100385D.
9.- ASEGURUAK. Enpresa adjudikaziodunak beraren jardute-eremuan legez eskatutako
nahitaezko aseguruak eduki beharko ditu, bai eta baldintza administratibo zehatzen agirian
eskatzen direnak ere.
10.-

LAN-KONTRATUAK SUBROGATZEKO BALDINTZEI BURUZKO INFORMAZIOA: Ez

11.- KONTRATUA GAUZATZEKO BALDINTZA BEREZIAK
11.1.- Sozialak edo enpleguari buruzkoak:
11.1.1.- Baldintza orokorren 38. klausulan jasotakoak, 3/2016 Legea, apirilaren
7koa, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio Publikoan Sartzekoa.
11.1.2.- Bestelakoak: Bai
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako baldintza bereziei dagokienez, enpresa
kontratistak emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatuko du tratuari,
enplegua lortzeari, lanbide-sailkapenari, sustapenari, iraunkortasunari, prestakuntzari,
azkentzeari, ordainsariei, lan-kalitateari eta -egonkortasunari, lanaldiaren iraupenari eta
antolamenduari dagokienez. Era berean, aplikagarria da Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 18.4 artikulua, zeinaren bidez
arautzen baita hizkera ez-sexistaren erabilera euskal botere publikoek zuzenean edo
hirugarren zati edo erakundeen bitartez sortzen dituzten dokumentu eta euskarrietan.
11.2.- Hizkuntzari dagokionez: exekuzioko hizkuntza-baldintzei dagokienez, baldintza
teknikoen agiriko 2. puntuan ezarritako exekuzioko hizkuntza-baldintza zehatzak bete
behar dira.
12.- KONTRATUEN ARABERAKO FUNTSEZKO BETEBEHARRAK.
Baldintza-agirietan ezarri direnak.
13.- KONTRATUEN ARABERAKO ZIGORRAK.
a) Berandutzeagatik: SPKL-aren 193artikuluan ezarritakoak.
b) Kontratuaren xede den prestazioa behar bezala ez betetzeagatik: kontratuaurrekontuaren %10era arte(SPKL-aren 192.1 art.).
c) Kontratuan definitutako prestazioak ez betetzeagatik (SPKL-ko 192.2artikulua):
BAA-n edo deskribapen dokumentuan zehazten diren zigorrak jartzea edo kontratua
bertan behera uztea erabakiko da.
d) SPKL-aren 215artikuluan ezarri diren azpikontratazio-baldintzaren bat edo baldintzaagiri honen karatulan azpikontrataziorako ezarri den gehieneko muga ez
betetzeagatik: azpikontratuaren %50era arte.
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e) Kontratua
exekutatzeko
baldintza
bereziak
gaizki
aurrekontuaren %10era arte(SPKL-aren 202.3 art.)

betetzeagatik:

kontratu-

14.- AZPIKONTRATAZIOA.
Kontratistak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du kontratatzen den prestazioaren zati bat
egitea, SPKLren 215. artikuluan ezarritakoaren arabera.
15.- GAUZATZEA, HARRERA ETA BERME-EPEA EGIAZTATZEA.
15.1.- Prestazioa behar bezala gauzatu dela egiaztatzeko modua: kontratuaren
arduradunaren egiaztapen-txostena.
15.2.- Jasotzeko epea: prestazioa amaitzen denetik hilabete.
15.3.- Harrera partzialak daude: bai, baldintza hauetan:
–
–

Prestazioaren zatiak: emandako ikastaroak.
Epeak: emandako ikastaroaren arabera.

15.4.- Berme-epea: Lan guztiak amaitu ondoren, kontrako txostenik ez badago,
dagokion bermea itzuliko da, esleitutako lote bakoitzaren barruan emandako azken
ikastaroaren azken harrera-akta sinatu eta nahitaez entregatu beharreko dokumentazioa
jaso ondoren, Baldintza Teknikoen Agiriaren 7.2 puntuan jasotzen den bezala.
16.-

KONTRATUA ALDATZEA.

Aurreikusi gabeko aldaketak: aurreikusi gabeko aldaketak soilik sartu ahal izango
dira interes publikoko arrazoiengatik eta SPKLren 205. artikulua.
17.-

KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO KAUSAK.

SPKL-ko 211. artikuluan ezarritakoez gain, honako hauek dira kontratua suntsiarazteko kausa
espezifikoak:
-Kontratuaren xede den prestazioa eta eskaintzako edukiak ez betetzea edo gaizki
betetzea.
-Kontratuan ezarritako funtsezko betebeharrak ez betetzea.
-Lan-arloko segurtasunari eta osasunari buruzko araudia eta klausulak ez
betetzea.
18.-

ZERBITZU-KONTRATUAN EZARRITAKO PRESTAZIOAREN EZAUGARRIAK.

18.1 Lan-programa.
-

Kontratistak lan-programa aurkeztu
plangintzaren deskribapenarekin.

behar

du:

bai, egin

-

Lan-programa aurkezteko gehieneko epea honako hau da: B gutun-azala
aurkezteko ezarritako epeen barruan (formularen bidez kuantifikatu ezin diren
irizpideei buruzko dokumentazioa).
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II.- KONTRATU-PROZEDURAREN EZAUGARRIAK,
ESKAINTZEN PARTE-HARTZEA ETA HAUTAKETA.
19.- KONTRATAZIO-ORGANOA
ESKURATZEA.

ETA

INFORMAZIOA

ETA

ENPRESEN

ETA

BALDINTZA-AGIRIAK

19.1.- Entitate adjudikatzailea: HAURRESKOLAK PARTZUERGOA.
19.2.- Organoak zehaztea:
19.2.1.- Kontratazio-organoa: Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzordea.
19.2.2.- Kontabilitate publikoaren arloan eskumena duen administrazioorganoa: Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoa.
19.3.- Espedientea izapidetzen duen bulegoa:
Formazioa eta Hezkuntza Laguntza Zerbitzua.

HAURRESKOLAK

PARTZUERGOKO

Helbidea: Otaola etorbidea 29, Jaizkibel eraikina
Herria eta posta-kodea: Eibar – 20600
19.4.- Harremanetarako:
- Telefono-zk: 943.82.17.50
- Faxa: 943.12.07.37
- Helbide elektronikoa: haurreskolak@haurreskolak.eus
19.5.- Kontratatzailearen profila, baldintza-agiriak eta dokumentazio osagarria
Interneten: www.haurreskolak.eus
19.6.- Dokumentuak eta informazioa lortzeko azken eguna: 2020ko irailaren 11a
20.-

AURREKONTU-IZENDAPENA: 0001.422.23888, 0048.422.23888 eta 0020.422.23888.

20.1.- Gastua kofinantzatuta dago: Ez.
20.2.- Aurretiko izapidetzea: Ez.
21.- IZAPIDEAK, ETA ADJUDIKATZEKO PROZEDURA ETA MODUA.
21.1.- Izapidetzea: Arrunta
21.2.- Prozedura: Irekia
-

Prezioa da eskaintzak baloratzeko irizpide bakarra: Ez.
Eskaintzak baloratzeko hainbat irizpide daude: Bai.
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21.3.- Lotetan banatzeari buruzko informazioa: honako hau hartu behar da kontuan:
Operadore ekonomikoek lote baterako, batzuetarako edo guztietarako aurkeztu ahal izango
dute eskaintza, eta ez zaio mugarik jarriko lizitatzaile bati eslei dakiokeen lote kopuruari,
baldin eta aurkezten den loteen baturan parte hartzeko behar besteko kaudimena
egiaztatzen badu.
Eskaintza integratzaile bat aurkezteko aukera: ez
22.- LIZITAZIO ETA KONTRATAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA: Ez
23.- ESKAINTZAK EDO PARTE HARTZEKO ESKABIDEAK AURKEZTEA.
23.1.- Aurkezteko azken eguna eta ordua: 2020ko irailaren 18a, eguerdiko 13:00ak
baino lehen.
23.2.- Eskatutako dokumentazioa aurkezteko modua: A, B eta C gutun-azalak, baldintza
administratibo zehatzen agirian eta karatula honetako puntu egokietan adierazten den
edukiarekin.
- A gutun-azala:

Administrazio-dokumentazioa.

- B gutun-azala:
Formula
buruzko dokumentazioa.

bidez

kuantifikatu

ezin

- C gutun-azala:
Eskaintza
ekonomikoa
eta
kuantifikatu daitezkeen irizpideei buruzko dokumentazioa.

diren
formula

irizpideei
bidez

Gutun-azal guztiak behar bezala identifikatu behar dira, honako datu hauek
jasota:

GUTUN-AZALA:

DOCUMENTAZIOA:

Kontratuaren xedea:
Espediente-zenbakia:
Sozietatearen izena:

I.K.F.:

Sozietatearen helbidea:
Ahalordedunaren izena:

N.A.N.-a:

Harremanetarako telefonoa:
Harremanetarako pertsona:
Helbide elektronikoa:
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23.3.- Aurkeztu behar den dokumentazioa:

A GUTUN-AZALA: ERANTZUKIZUNPEKO DEKLARAZIOA
-

Helbide elektronikoa gaitua.

-

Erantzukizunpeko deklarazioa (EKAB agiriaren formularioa beteko du).Horren
bidez, lizitatzaileak adierazten du betetzen dituela kontratatzeko eskatutako
baldintzak, eta, zehazki, agiri honetan zehaztutakoak, eta hori egiaztatzen
duen dokumentazio guztia duela. Konpromisoa hartzen du kontratazio-organoak
eskatzen duen edozein unetan aurkezteko, eta, nolanahi ere, esleipenproposamena bere alde egiten badu, esleipenaren aurretik aurkeztuko ditu.
Adierazpenaren edukia aurreikusitako ereduaren araberakoa izango
eredu hori aldatzen dutenak lizitaziotik kanpo uzteko kausa izan daitezke.

-

da,

eta

Eranskinak, hala dagokionean (ikusi 17. klausula, ereduzko baldintzaagiriaren I. atalean)
Proposamenak aurkezteko azken eguna izango da legez eta baldintza-agiri honetan
kontratatzeko ezarritako betekizunak betetzen diren egiaztatzeko eguna.

B GUTUN-AZALA: FORMULAK APLIKATUZ EBALUATU EZIN DIREN IRIZPIDEEI
BURUZKO DOKUMENTAZIOA
Gutun-azal honetan dokumentu hauek aurkeztu behar dira:
1. Dokumentuaren izena: PRESTAKUNTZA-PLAN TEKNIKOA
2. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko prestakuntzaesperientziari buruzko dokumentazioa.
3. 0-3 zikloan Haur Hezkuntzako irakasleei zuzendutako
jardueretan izandako esperientziari buruzko dokumentazioa.

prestakuntza-

4. Haurreskolak Partzuergoko hezkuntza-langileei zuzendutako prestakuntzajardueretan izandako esperientziari buruzko dokumentazioa.
Lizitatzaileek paperean eta euskarri informatikoan (USB, CD edo DVD)
aurkeztuko dute eskaintza. Bertan ezin da inola ere jaso eskaintza dokumentu
garrantzitsurik, ezta formulak aplikatuz ebaluatu daitekeen alderdirik ere.
Horrelakorik sartuz gero, lizitaziotik baztertu ahalko da eskaintza.

Otaola Hiribidea, 29- Jaizkibel eraikina, 1.- 20600 EIBAR (Gipuzkoa)
Tel. 943-821750 Fax 943-120737

9 | 13

Pleguaren Karatula
004/20 Esp.

C GUTUN-AZALA: FORMULAK APLIKATUZ EBALUATU DAITEZKEEN IRIZPIDEEI
BURUZKO DOKUMENTAZIOA
Honako dokumentu hauek Bildu behar dira:
1.- Eskaintza ekonomikoa, baldintza-agiri honetako I. eranskinean ezarritako
ereduaren arabera.
(Baldintza-agiri honetako eranskinetan ezarritako ereduak bete ezean, eskaintzak
lizitaziotik baztertu ahalko dira.)
2.- "Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea"
aitorpena, Emakundek emana edo baliokidea Europar Batasunaren esparruan
(VIII. eranskina).

23.4.- Aurkezteko lekua:
-

Entitatea: HAURRESKOLAK PARTZUERGOA.
Helbidea: Otaola etorbidea 29, Jaizkibel eraikina, 1
Herria eta posta-kodea: Eibar – 20600

23.5.- Eskaintza postaz igorriz gero, hala egin dela abisatzeko bitartekoak:
-

Telefonoa: 943.82.19.02
Faxa: 943.12.07.37

Epemuga (eguna eta ordua): 2020ko irailaren 18a, 13:00ak arte.
- Helbide elektronikoa: formazioa@haurreskolak.eus. (Eskaintzak postaz bidaltzen
badira adierazitako epearen barruan, egun horretan bertan posta-bulegoan zein egunetan
jarri den egiaztatu eta jakinarazi beharko zaio kontratazio organoari posta elektrikoaren
bidez, baita ere ezinbestekoa izan da telefonoz jakinaraztea hurrengo zenbakira deituta,
943 82 19 02. Mezuari erantsiko zaio posta-bulegoan entregatu dela egiaztatzen duen
kopia eskaneatua. Bertan, datu hauek jaso behar dira: zer bidali den, noiz (eguna eta
ordua), igortzailea, hartzailea eta posta-kodea). Betekizun bi horiek betetzen ez badira edo
eskaintzak jasotzeko finkatutako epea amaitutakoan jasotzen badira ez dira onartuko.
23.6.- Lizitatzaileak zenbat denboratan eutsi behar dion eskaintzari: bi (2) hilabete,
eskaintza ekonomikoa irekitzen denetik zenbatzen hasita; horri beste
hamabost egun baliodun gehitu beharko zaizkio, SPKL-aren 149.2artikuluan
aipatutako izapideak (gutxiegizko eskaintzak) bete behar direnean.
23.7.- Aldaerak onartzea: Ez
23.8.- Eskaintzak jendaurrean irekitzea: Bai.
C gutun-azala irekitzeko lekua: Kontratatzailearen profilean argitaratuko da.
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24.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.
Eskaintzak baloratzeko irizpideak, haien garrantziaren arabera, handienetik txikienera, eta eman
zaien haztapenaren arabera. Guztizko puntuazioa: 100 puntu (a) eta b) letretako multzoei
dagozkien haztapenen baturak eta guztizko puntuazioak berdinak izan beharko dute beti):
a)
Formula bidez kuantifikatu ezin diren irizpideak eta balio-iritzi
oinarrituta aplikatu beharreko irizpideak: 48 puntu

batean

1. irizpidea: prestakuntzako proiektu teknikoa

BALORAZIO-IRIZPIDEAK

PUNTUAZIOA

a) Prestakuntza-planaren deskribapen orokorra
soilik hezkuntza-esparruaren barruan
(helburuak, edukiak, hezitzailearen rola
erakunde-esparruaren barruan).

0-6

b) Proiektuaren garapen egokirako
erabilitako metodologia

0-6

c) Jarduera behar bezala garatzeko behar diren
materialak eta baliabideak (bibliografia,
artikuluak, webguneak, ….).

0-6

d) Proiektua Haurreskolak Partzuergoaren 14
hezkuntza-printzipioekin lotzea.

0-6

e) Lan orduen banaketa. Hauetan arreta
pertsonala eta banakakoa baloratuko da.

0-6

f) Gauzatzeko egutegia. Prestakuntzajarduerak egiteko aurreikusitako datak, gutxi
gorabehera.

0-6

g) Prozesu osoaren helburuak, edukiak,
metodologia,….eta prozesu guztiaren
garapena genero ikuspegitik.

0-6

Otaola Hiribidea, 29- Jaizkibel eraikina, 1.- 20600 EIBAR (Gipuzkoa)
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2. irizpidea: Esperientzia prestakuntza-jarduerak ematen

BALORAZIO-IRIZPIDEAK

PUNTUAZIOA

a) Esperientzia gizonen eta emakumeen
arteko berdintasun-gaiei buruzko
prestakuntzan

0-2

b) 0-3 zikloan Haur Hezkuntzako irakasleei
zuzendutako prestakuntza-jardueretan
izandako esperientzia

0-2

c) Esperientzia Haurreskolak Partzuergoko
hezitzaileei zuzendutako prestakuntzajardueretan

0-2

b)

GEHIENEZKO
PUNTUAZIOA

6 puntu

Formulak aplikatuz automatikoki ebaluatu daitezkeen irizpideak: 52 puntu

1. irizpidea: Eskaintza ekonomikoa
EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1.- Eskaintza ekonomikoa

GEHIENEZKO
PUNTUAK
50 puntu

Formula: Eskaintza ekonomikoenari esleituko zaio balorazio handiena. Gainerako eskaintzak
ekonomikoenaren proportzioan baloratuko dira (bi dezimalekin) hurrengo formularen bidez.
LP =(EO/BE) x 50 Puntu
- LP= Lizitatzailearen puntuazioa.
- EO= Eskaintzarik onena.
- BE= Baloratu behar den eskaintza.
2. irizpidea: Genero-ikuspegia. Hezkidetza eta emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna sustatzea
Emakundek emandako "Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea"
aitorpena edo Europar Batasunaren esparruan baliokidea duten enpresa eta erakunde
lizitatzaileei 2 puntu emango zaizkie: 2 puntu.
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25.- FORMULEN BIDEZ EBALUATU EZIN DIREN IRIZPIDEETAN LORTU BEHARREKO
GUTXIENEKO PUNTUAZIOA
Balio-judizioaren bidez ebaluatu daitezkeen irizpideetan lote bakoitzaren proposamena
baloratuko da; balorazioa atal bakoitzean lortutako puntuazioen batez besteko aritmetikoa
izango da.
Gutxieneko puntuazioa: 25 puntu; beraz, gutxieneko puntuazio hori lortzen ez duten loteen
proposamen teknikoak automatikoki ezabatuko dira, eta ez da eskaintza ekonomikoa
baloratuko.
26.- BALIO ANORMAL EDO NEURRIGABEAK:
Bai. Administrazio Publikoen kontratuen Legearen Erregelamendu orokorra onartzen duen
urriak 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 85 eta 86 artikuluetan zehazten diren kasuetan,
eskaintzek gutxiegizko balioak aurkezten dituztela kontsideratuko da. Gutxiegizko balioak
dituzten eskaintzak direnean, SPKL-aren 149.4artikuluan ezarritako prozedura beteko da.
Gutxiegizko balioak dituzten eskaintzak ez dira sartuko prezioen balorazioan, kontratazioorganoak onartu ezean, eta aurrez irizpide horiek justifikatu ezean.
27.- DOKUMENTU ADMINISTRATIBOAK: Dokumentu administratiboak kontratua adjudikatu
aurretik aurkeztu beharko dira.
28.- ENKANTE ELEKTRONIKOA: Ez da egingo enkante elektronikorik.
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