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PUBLIZITATE GABEKO PROZEDURA NEGOZIATUAREN LIZITAZIO IRAGARKIA

Bermeoko Udalaren, bere mendeko Erakunde Autonomoen eta BERUALAren aholkularitza 
juridikoa eta edozein auzitan defentsa burutzeko zerbitzu kontratua

Udal honek honako plegu hauek onartu dituela jakinarazten da:

1. Erakunde esleipen emailea:

a. Erakundea: Bermeoko Udala.
b. IFZ: P4802100J
c. Helbidea: Irakaskintza 14-16, 48370 Bermeo (Bizkaia)
d. NUTS kodea: ES213.
e. Telefono zenbakia: 94 617 91 00.
f. Faxa: 94 688 23 12
g. Helbide elektronikoa: antolakuntza@bermeo.eus.
h. Egoitza elektronikoa: http://bermeo.eus
i. Espedientearen sail arduraduna: Idazkaritza Saila.
j. Espediente zenbakia: KON_NE_G0003
k. Sail arduradunaren helbide elektronikoa: idazkaritzakoaot@bermeo.eus.

2. Dokumentazioa eskuratzeko helbide elektronikoa: 
http://bermeo.eus/udalaren_kontratuak.html.

3. Botere adjudikatzailea:

a. Mota: Toki administrazioa (udala).
b. Jarduera nagusia: Administrazio publikoa.

4. CPV: 79110000-8 eta 79140000-7

5. Kontratua exekutatzeko kokapenaren NUTS kodea: ES213.

6. Lizitazioaren deskribapena: Bermeoko Udalaren, bere mendeko Erakunde 
Autonomoen eta BERUALAren aholkularitza juridikoa eta edozein auzitan defentsa 
burutzeko zerbitzu kontratua.

Kontratu honen bidez, administrazio beharrizan hauek ase gura dira: Bermeoko 
Udalak eta bere mendeko erakundeek eduki ditzaketen zalantza juridiko bereziak 
argitzeko aholkularitza juridikoa jasotzea eta Bermeoko Udala edo bere mendeko 
erakundeak parte diren auzietan defentsa juridikoa jasotzea.

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
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Kontratazioaren izapidetzea Bermeoko Udalak egingo du, kooperazio sistemaren 
bidez, baina esleipena erakunde bakoitzak egingo du behin izapidetzea amaituta.

Kontratu hau burutzeko beharrizana aholkularitza juridiko bereziaren eta auzietako 
defentsa juridikoaren zerbitzua garatzeko udalaren berezko baliabide pertsonal eta 
teknikoen faltan oinarritzen da. Gainera, aurretik dugun aholkularitza juridiko eta 
edozein auzietako defentsaren kontratua iraungi egin da.

7. Kontratuaren balio estimatua: 65.304,00 euro (BEZa barik). BEZari dagokion 
zenbatekoa: 13.713,84 euro. DANATARA: 79.017,84 euro.

8. Aldaerak aurkezteko aukera: Ez da aldaerarik onartzen.

9. Kontratua exekutatzeko epea: Kontratua urtebeterako esleitzen da, urtez urte 
luzatzeko aukerarekin, gehienez lau urtera arte (1+1+1+1).

10. Lizitazioan parte hartzeko baldintzak:

a. Parte hartzea: Parte hartzeko eskariak 5 eguneko epean egingo dira iragarkia 
argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

b. Erreserba: Ez dago ezelako erreserbarik.
c. Kaudimena egiaztatzeko eta ebaluatzeko bideak: Administrazio-baldintza 

zehatzen orrien laburpen taularen 14. atalean zehaztutakoak.

11. Esleipen prozedura eta izapidetze motak:

a. Izapidetzea: arrunta.
b. Prozedura: negoziatua publizitate barik.

12. Loteak:  Kontratua lote hauetan banatzen da:

2. lotea: aholkularitza juridikoa eta auzietako defentsa zuzenbide zibil arloan.
3. lotea: aholkularitza juridikoa eta auzietako defentsa zigor zuzenbide arloan.
4. lotea: aholkularitza juridikoa eta auzietako defentsa merkatal zuzenbide arloan.
5. lotea: aholkularitza juridikoa eta auzietako defentsa lan zuzenbide arloan.

Lote bakoitzaren balio estimatua honakoa da:

2. lotea (zuzenbide zibil arloa): 17.880,00 € beza kanpo
3. lotea (zigor zuzenbide arloa): 15.456,00 € beza kanpo
4. lotea (merkatal zuzenbide arloa): 8.928,00 € beza kanpo
5. lotea (lan zuzenbide arloa): 23.040,00 € BEZa kanpo

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
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Balio estimatua denetara (lote guztiak, luzapenak eta kontratua aldatzeko aurreikusitako 
aukera guztiak barne): 65.304,00 €, BEZa kanpo.

Lehiatzaile bakoitzari esleitu ahal zaizkion loteak mugatuta daude, baldintza agiri 
teknikoetan zehazten den moduan.

13. Eskaintzak aurkezteko epea: 15 egutegiko egun, gonbitea jaso eta hurrengo 
egunetik zenbatzen hasita. 

14. Eskaintzak aurkezteko helbidea:

a. Bermeoko Udalaren egoitza Elektronikoan: 
https://www.tramiteakonline.bermeokoudala.eus/sede/

15. Eskaintzak mantentzeko beharra eta proposamenak zabaltzea:

a. Eskaintzak mantendu beharreko derrigorrezko epea: Hile bi, proposamenak 
zabaldu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

16. Proposamenen hizkuntza: Euskal Autonomi Erkidegoan ofizialak diren 
hizkuntzetan aurkeztu ahal izango dira. 

17. Aurkezpen eta fakturazio elektronikoa: Proposamenak elektronikoki aurkeztu 
beharko dira, goian adierazitako egoitzan. Modu berean, fakturazioa elektronikoki 
egin beharko da.

18. Esleipen irizpideak:
Hainbat irizpide
Preziorik onena
Beste batzuk

1. Prezioa: 31 puntu
2. Aurkeztutako lan proiektuaren ezaugarriak eta planteamendu orokorra: 30 

puntu
3. Zerbitzuaren kalitatea: 20 puntu
4. Emango diren zerbitzu bereziak: 8 puntu
5. Auziak murrizteko proiektua aurkeztea: 5 puntu
6. Euskara maila: 4 puntu
7. Hobekuntzak: 2 puntu

19. Kontratua exekutatzeko baldintza bereziak: 
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
Gizarte arlokoa
Ingurumenekoak
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dozu.
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Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna:

Esleipen 
irizpideak

Egikaritzeko 
baldintza 
bereziak

Kaudimen 
teknikoen 
irizpideak

Kontratu 
erreserbatuak

Berdintasun arloko arauak ez 
betetzeagatik kontratatzeko 
debekua

X

Berdintasuna sustatzeko neurriak 
onartzea
Berdintasunera bideratutako 
hobekuntzak
Genero-perspektiba integrazioa 
baremoan
Genero-perspektibaren 
inkorporazioa kontratu-
objektuaren definizioan
Lehentasun edo berdinketa 
haustearen irizpidea

Gizarte arlokoa:

Esleipen 
irizpideak

Egikaritzeko 
baldintza 
bereziak

Kaudimen 
teknikoen 
irizpideak

Kontratu 
erreserbatuak

Beste batzuk
Enpresa kontratisten lan-baldintza 
minimoak

X

Genero berdintasun arloan 
sustapen neurriak onartzea
Iraupen luzeko langabeei lana 
emateko betebeharra
Kontratua egikaritzeko 
desgaitasuna daukaten pertsonen 
legezko kopurua baino handiagoa 
kontratatzeko beharra
Langabe eta gazteentzako 
trebakuntza jardueren 
antolakuntza kontratistaren 
ardurapean
Pertsona etorkinen integrazio 
neurriak onartzea
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dozu.

Kodea:

07E40004CDFC00G0E8W7Z5B6R1

Sinadurea eta datea
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE-BERMEOKO ALKATEA  -  01/09/2020

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  01/09/2020
10:19:31

EXPEDIENTE ::
2020KON_NE_G0003

Datea: 27/03/2020

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



           01/2020 

Subrogazioa

20. Errekurtsoak aurkeztea: 
Errekurtso motak: Berraztertze errekurtsoa edo administrazioarekiko auzi errekurtsoa.

Errekurtsoa aurkezteko epeak eta lekua: Berraztertze errekurtsoaren kasuan, hilabete, 
udalean / Administrazioarekiko auzi errekurtsoaren kasuan, bi hile, administrazioarekiko 
auzien epaitegietan.

Errekurtsoa ebazteko ahalmena daukan organoa: 
- Kontratuen inguruko Errekurtsuen Administrazio Organoa  
- Bermeoko Udaleko Kontratazio Organoa
- Administrazioarekiko auzien epaitegia

21. Hurrengoko lizitazioak iragartzeko aurreikuspena: 2024.urtean

22. Kontratazio Publikoaren Akordioaren aplikagarritasuna: Ez da aplikagarria

Aritz Abaroa Cantuariense
ALKATEA
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