DEMA – Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia
“Zure Lanbidea Eraikitzen” izeneko enplegu eta prestakuntza programa kudeatzeko baldintza-agiria
Indarrean dagoen legedia betez, argitaratzen dira “Zure Lanbidea Eraikitzen” izeneko enplegu eta prestakuntza
programa kudeatzeko baldintza-agiria
Barakaldo, 2019ko urtarrilaren 2a.
DEMA – Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentziako Zuzendari Gerentea.
Gloria Mugica Conde.

“Zure Lanbidea Eraikitzen” izeneko enplegu eta prestakuntza programa kudeatzeko baldintza-agiria
Adjudikazio modua: Prozedura negoziatua, publizitatearekin.
Kontratuaren prezioa: 75.000 € (gehi BEZa)
1.- SARRERA
Enplegu eta prestakuntza programak oso baliabide baliagarriak dira pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko,
bereziki enplegua lortzeko zailtasunik gehien dituztenenak. Tresna erabilgarria dira, lan prestakuntza (oso anitza izan
daitekeena prestakuntza eman nahi den lanbidea kontuan hartuz) eta kontratazioa uztartzen dituztelako, eta hala, aldi
jakin batean praktika erreal baten bitartez esperientzia profesionala eskuratzen dute parte-hartzaileek.
Kasu askotan, enpresek ezagutzak eta esperientzia dituzten pertsonak behar dituzte, eta, programa honen bidez eta
orientazioan eta laneratzean espezializatutako pertsonek gidatuta, errazago eskura dezakete enplegu bat.
DEMA Enplegu eta Ekintzailetzarako Foru Agentziak (aurrerantzean DEMA) 1989an sortu zenetik lan egiten du
langabezian dauden pertsonak laneratzen laguntzen.
Esparru horretan, enplegu eta prestakuntza programa bat abiarazi da. Programa horretan, langabezian dauden 4
gazte hautatzen dira, hezkuntza sistematik irten eta laneratzeko zailtasunak dauzkatenak, eraikuntzaren sektorean
kokatzen den jarduera bateko prestakuntzaren bidez, jarduera horri dagozkion zenbait lanbide ikasi eta aukera eta
norberak bere iparmuga ukitzeko hobi bat aurki dezaten.

2.- KONTRATUAREN XEDEA
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Agiri honen xedea erakunde batekin kontratu bat egitea da. Enpresa horrek ezaguera eta esperientzia emango ditu
obrako lanbideetako prestakuntzaren eremuan (igeltserotza, zurgintza, elektrizitatea, iturgintza eta pintura) eta gizarte
bazterketako egoeran edo arriskuan dauden taldeak laneratzeko lanean.
Xedea zerbitzuak programaren 2 fasetan kontratatzea da:
LEHENENGO FASEA:
Hastapeneko oinarrizko lanerako prestakuntza eraikuntzako lanbideetan (4 gazte) (igeltserotza, zurgintza,
elektrizitatea, iturgintza eta pintura), 2019ko urtarrilaren 21etik 31ra erakundearen instalazioetan.
Prestakuntzaren iraupena: 45 ordu. 5 ordu egunean, 9:00etatik 14:00etara.
Erakundeak ikasmateriala, tresnak eta materialak emango dizkie parte-hartzaileei.
BIGARREN FASEA:
1.- 5 pertsonak lanaldi partzialeko obrako kontratuaren bidez kontratatzea (6 ordu eguneko) 2019ko otsailaren 4tik
2019ko apirilaren 30era bitartean, Bizkaian indarrean dagoen eraikuntza sektoreko hitzarmen kolektiboaren pean, eta
indarrean dagoen lanari, gizarte segurantzari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudi osoa betez.
Lana: Bilboko plaza Barrian dagoen 300 metro koadro inguruko pisu baten erabateko eraberritzea. Amaitutakoan,
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Foru Saileko Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritzak
etxebizitza baliabide gisa erabiliko du pisua ahuleziako egoeran dauden pertsonentzat.
Materialak eta tresnak: Pisua eraberritzeko erabiliko diren materialak eta tresnak erakundearen kargura izango dira.
2.- Arlo jakinetako (igeltserotza, zurgintza, elektrizitatea, iturgintza eta pintura) aditu arduradunak kontratatzea.
3.- Eguneroko oinarrizko lanerako prestakuntza eraikuntzako lanbideetan (igeltserotza, zurgintza, elektrizitatea,
iturgintza eta pintura) 2019ko otsailaren 4tik 2019ko apirilaren 30era. Prestakuntza horretan, pisuaren erabateko
eraberritze prozesuaren arabera, beharrezkoak diren edukiak jorratuko dira.
Prestakuntzaren iraupena: 116 ordu. 2 ordu egunean, 16:30etik 18:30era.
Erakundeak ikasmateriala, tresnak eta materialak emango dizkie parte-hartzaileei.
Segurtasuna
Adjudikaziodunak hautatutako pertsonen segurtasuna eta osotasuna bermatzeko bitartekoak edukiko ditu.
Horretarako, gutxienez hauek egin beharko ditu:
 Laneko arriskuak prebenitu eta osasuna zaintzeko plana.
 Segurtasuneko arropa eta oinetakoak
 Bestelako NBEak
 Osasunari eta ergonomiari buruzko informazio iraunkorra
Eskaintza teknikoa
Eskaintza teknikoan bermatu egin beharko da kontratua egikaritzeko beharrezko metodologia eta teknika
menperatzen direla. Proiektuaren deskribapen osoa egiteko beharrezko informazioa gehitu beharko da.
Udal lizentziak eta baimenak
Adjudikaziodunak erabateko eraberritzea gauzatzeko behar diren udal lizentzia eta baimen guztiak kudeatu eta aurre
egingo die lizentzia eta baimen horiek eragiten dituzten tasa edo prezio publikoei.

3.- KONTRATUA EGIKARITZEKO EPEA
Kontratua egikaritzeko guztizko epea 2019-01-21ean hasiko da eta 2019-04-30ean bukatuko da.
4.- KONTRATUAREN PREZIOA
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Zehaztutako zerbitzu guztientzako gehienezko prezioak ez du inolaz ere HIRUROGEITA LAU MILA EUROKO
(75.000.-€) kopurua gaindituko, gehi BEZa.
5.- GAITASUNERAKO ETA KAUDIMENERAKO GUTXIENEKO BALDINTZAK:
Kontratazio prozedura honetan parte hartu ahal izango dute pertsona natural edo juridikoek, jarduteko guztizko
gaitasun juridikoa dutenek, kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta gaitasun teknikoa edo profesionala egiaztatzen
dutenek eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluaren arabera
kontratatzeko debekurik ez dutenek.
Kaudimen eta gaitasuneko gutxieneko baldintza hauek bete beharko dituzte enpresa eskatzaileek:
KAUDIMEN EKONOMIKOA: Enpresa adjudikaziodunaren fidagarritasuna bermatzen duen behar besteko kaudimen
ekonomiko-finantzarioa bermatzea.
Kaudimen ekonomikoa egiaztatzeko zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatu
beharko du eta azken bi urteetako urteko kontuak aurkeztu beharko ditu, saneatuta daudela egiaztatzeko.
GAITASUN TEKNIKOA: Beharrezko ezagutza teknikoak, eraginkortasuna, esperientzia eta fidagarritasuna bermatu
beharko dira, baita 2. puntuan deskribatutako zerbitzua gauzatzeko beharrezko antolamendu gaitasuna ere.
Hauek izango dira gutxieneko gaitasun betekizunak:
1) Aurretik egindako lanak: esperientzia frogatzea pertsonen prestakuntzan, eta erakundeak kontratatutako
pertsonekin obrak eta/edo eraberritzeak egiten.
2) Lantalde teknikoa: Lantaldearen eraketa baloratuko da.
Betekizun horiek guztiak betetzen direla egiaztatu beharko da.
6.- ESKAINTZAK BALORATZEA
BALORAZIO IRIZPIDEAK:
DEMAk irizpide hauek kontuan hartuko ditu kontratuaren adjudikazioari buruzko erabakia hartzeko:
A) ESKAINTZA TEKNIKOA (haztapenaren % 50): Puntuazio altuena emango zaio ikuspuntu tekniko eta
metodologikoa kontuan hartuz abantailatsuena den eskaintzari, eta horretarako honako balorazio irizpideak
aplikatuko dira:

1.

Aurkeztatuko proposamenak duen gaitasuna 2. puntuan adierazitako zerbitzuaren betekizunetara
ahalik eta gehien egokitzeko.

2. Proposamen teknikoaren kalitatea.
3.

Proposamenean gehitutako berrikuntzak eta hobekuntzak, 2. puntuko zehaztasunetatik harago
doazenak.

A) ESKAINTZA EKONOMIKOA (haztapenaren % 50): Puntuazio altuena jasoko du ikuspuntu ekonomikoa
kontuan hartuz abantailatsuena den proposamenak. Horretarako honakoak baloratuko dira:
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- Eskaintzaren prezioa, eta
- aurkeztutako aurrekontu ekonomikoaren koherentzia eta argitasuna.

7. HAUTAGAITZAK AURKEZTEA
Adjudikazio prozeduran parte hartzeko honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

A GUTUN-AZALA: izenburu hauxe izango du:
“ZURE LANBIDEA ERAIKITZEN IZENEKO ENPLEGU ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMA KUDEATZEKO”
PROZEDURAN PARTE HARTZEKO ESKABIDEA
Gutun-azalean enpresaren izena, parte-hartze eskaera sinatu dituenaren izen-abizenak eta hori egiteko ahala jaso
beharko dira. Gutun-azala ere sinatuta egon beharko da.
Gutun-azal horretan honako agiriak jasoko dira:

-Erakundearen legezko dokumentazioa, gutxienez agiri hauen kopiak gehituz: (horiek lotzen dituen aurkibidea
jarri beharko da hasieran):



Lehiakidea pertsona juridikoa denean IFKren kopia, eraketa eskritura eta estatutuak, zuzentasunez izena
emanda dagokion erregistroan, eta hori guztia aplikatu beharreko merkataritza legeriarekin edo legeria
zibilarekin bat eginez.



Edonola ere, sinatzailearen Nortasun Agiri Nazionalaren kopia eta erakundea legez ordezkatzeko gaitasuna
egiaztatzen duen agiria (izendapen ziurtagiria, ahalduntze eskriturak, eta abar).



Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 71. artikuluan zerrendatutako kontratatzeko debekuen barne
ez dagoela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena, beharrezko kaudimen ekonomikoa eta
finantzarioa izatea eta gaitasun teknikoa, profesionala eta kudeaketakoa izatea bermatzen duena
aurkeztutako proiektua egikaritzeko. Hala, DEMAko kontratazio epaimahaiak aurkeztutako ziurtagiriak
egiaztatu ahal izango ditu eta egoitza bisitatu ahal izango du beharrezkotzat jotzen baldin bada. Zerga
betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituenaren berariazko adierazpena, baita laneko
arriskuen eta ingurumen politiken alorrean ere.

- Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa dokumentu bidez justifikatzea , honako hauek aurkeztuz:


Negozio guztien zifra orokorrari buruzko dokumentazioa eta enpresak azken bi ekitaldietan egindako zerbitzu
edo lan nagusien banaketa, zenbatekoak, datak eta onuradun publikoak eta pribatuak adieraziz. Horrelakorik
aurkezten ez bada, urteko azken kontu ofizialen ordainagiria, dagokion erregistrotik pasatu ondoren.
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Erantzukizun zibileko aseguruaren ziurtagiria.



Zerga eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituenaren ziurtagiria.

- Gaitasun teknikoa, profesionala eta kudeaketakoa dokumentu bidez justifikatzea . Hori egiaztatzeko
honako agiriak aurkeztu beharko dira:



Enpresak sinatutako eta zigilatutako adierazpena, honakoak jasotzen dituena:
o

Azken 2 urteetan egindako zerbitzuen edo lanen zerrenda, lanen deskribapena, datak eta hartzaile
publikoa edo pribatua adieraziz.

o

Enpresako langileen azken urteko batezbestekoa, administraziokoak, teknikariak eta zuzendariak
banatuz eta gaur egungo langileen banaketa jasoz.

o

Zerbitzuen prestazioan lan egingo duten langileak, laneko kategoria eta titulazio akademikoa
adieraziz.

o

Instalakuntzak eta ekipamendu teknikoa eta materiala deskribatzea, zerbitzua gauzatzeko dituztenak
hain zuzen ere.

o

Enpresak kalitatea eta emaitzen gogobetetasuna neurtzeko hartutako neurriak.



Azken hiru hilabeteetako RLC eta RNT agiriak.



Kontratuaren egikaritzean parte hartuko duten langileen curriculum vitaeak.



Obretako prestakuntza eta obrak egitearen epigrafean IAEn alta eman izanaren ziurtagiria.

Aurkeztu beharreko dokumentazio guztiari buruz DEMAko kontratazio epaimahaiak eskumena izango du hautapen prozesuan
jatorrizko agiriak eskatzeko, eta edonola ere hautapen prozesua bukatzean horiek eskatzeko.

B GUTUN-AZALA: Izenburu hauxe izango du.
“ZURE LANBIDEA ERAIKITZEN IZENEKO ENPLEGU ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMA KUDEATZEKO”
ZERBITZUA EMATEKO PROPOSAMENA.
Gutun-azalean enpresaren izena, parte-hartze eskaera sinatu dituenaren izen-abizenak eta hori egiteko ahala jaso
beharko dira. Gutun-azala ere sinatuta egon beharko da.
Gutun-azal horretan honako agiriak jasoko dira:
a) Eman beharreko zerbitzuaren azalpen memoria: 2. puntuan zehaztutakoaren arabera.
b) Eskaintza ekonomikoa: Eskaintza ekonomikoan gutxienez ere lan kostuen, egitura kostuen eta bestelako
kostuen aurrekontu banakapena jasoko da. Eredu honen araberakoa izango da:
...............................................................................................................................jaunak/
andreak
..........................................................................helbidedunak,
.............................KP,
................................NAN
zenbakidunak, .................................telefono zenbakidunak eta .................................... helbide elektronikoa duenak, jarduteko gaitasun
juridiko osoz, norbere izenean edo (............................... ordezkatuz), ......................helbidea duena, .........KP, .................. telefono
zenbakia eta NAN edo IFK zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa denaren arabera)......... duena, hauxe
ADIERAZI DUT:
1) Konpromisoa hartzen dudala ZURE LANBIDEA ERAIKITZEN izeneko enplegu eta prestakuntza programa kudeatzeko zerbitzua
emateko .................... euroko prezioan, gehi .............. euro, BEZaren % ...........(a)ri dagozkionak, eta agindu eta ......................... hileko
epean. Prezioan kontzeptu guztiak sartzen dira, edozein eremu fiskaleko zergak, gastuak, tasak eta arielak barne, baita kontratistaren
etekina ere. Aurretik adierazitako prezioan zerbitzua orokorrean jaso da, eta honako partidetan banatuko da:

5

2) Ezagutzen dut adjudikazio prozeduraren baldintzen plegua eta adjudikazio hau arautzen duen gainerako dokumentazioa, eta berariaz
onartzen ditut eta guztiz men egiten diet.
3) Ordezkatzen dudan enpresak irekitzeko, instalatzeko eta martxan jartzeko indarrean dagoen araubideak ezarritako baldintzak eta
betebeharrak betetzen ditu.
................................(e)(a)n, 20...............(e)ko.........................................ren......(e)(a)n
Sinadura

Ezarritako eskaintza eredua eta jarraibide horiek betetzen ez dituzten eskaintzak baztertu ahal izango dira.

8.- KONTRATAZIO EPAIMAHAIA
DEMAk kontratazio epaimahaia sortuko du eta bertan erakundeko zuzendariak eta teknikariak egongo dira.
Epaimahai horrek baloratuko ditu hautagaitzak. DEMAko kudeatzailetza kontratazio mahaiaren presidentetza izango
da eta adjudikazioa sinatuko du.
Prozesu honi buruzko kontsultak edo erreklamazioak egiteko contratos@dema.eus helbide elektronikora mezu bat
bidaliko da edo eskutitza bidaliko zaio DEMAko kudeatzailetzari.
9.- HAUTAKETA EPEAK
Hautaketa ahalik eta azkarren egingo da, eta DEMAk adjudikazio prozedura hau 2019-01-18 aurretik ebatziko du.
10.- PROZEDURA ADJUDIKATZEA
Kontratazio epaimahaiak eskaintza bakoitza baloratuko du baldintzen plegu honetan argitaratutako irizpideekin bat
eginez, eta kontratazioa adjudikatuko dio eskaintza abantailatsuenari edo prozedura hustzat joko du eskaintzek
zerbitzua beteko ez dutela uste badu. Kasu batean zein bestean, lehiakideek ez dute indemnizaziorako eskubiderik
izango.
Prozedura hutsik geratzen ez bada, kontratazio epaimahaiak baldintzen plegu honetan jasotako balorazio irizpideekin
bat eginez prozedura irizpideak gehien betetzen dituenari adjudikatuko dio, halabeharrez eskaintza ekonomikoa
kontuan hartu behar izan gabe. Hala ere, irizpide ekonomikoaren barnean, eskainitako zerbitzuentzat kendu
beharreko balioari arrazoiz gehien egokitzen zaion eskaintza aukeratuko du.

DEMAk prozeduraren ebazpenaren emaitzaren berri emango die erakunde parte-hartzaile guztiei mezu elektroniko
bitartez. Erakunde adjudikaziodunak gainera mezu elektroniko horri atxikita jasoko du kontratuaren adjudikazio agiria
eta kontratua sinatzeko eta zerbitzuekin hasteko epeen berri ere emango zaio.
11.- SINATU BEHARREKO KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA
Plegu honetan oinarritutako kontratua kontratu pribatua izango da legeria zibilean eta merkataritzakoan oinarritutako
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 26. artikuluan araututakoaren arabera.
Horrez gain, DEMAk banku abalak eskatu ahal izango ditu horiek beharrezkoak baldin badira.
Adjudikaziodunak prest egon beharko du zerbitzuak ematen hasteko kontratua sinatu bezain laster.
Kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta kontratua formalizatzen ez baldin bada, DEMAk kontratua
suntsiaraztea ebatzi ahal izango du aurretiaz interesatuari entzunaldia emanda eta kalte-galerengatiko
indemnizazioarekin.
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12.- KLAUSULA SOZIALAK
Dibertsitate funtzionala dutenak lehenestea. Enpresa lizitatzaile biren edo gehiagoren artean berdinketa gertatuz gero
adjudikaziorako oinarri diren irizpideak kontuan hartuta, gaitasun teknikoa egiaztatzerakoan plantillan % 2 baino
gehiagoko desgaitasuna duten langileak dituen enpresaren proposamena lehenetsiko da.
Proposamen abantailatsuenak kontuan hartuz plantillan % 2ko kopurua gainditzen duen desgaitasuna duten langileak
egiaztatu dituzten zenbait enpresa lizitatzaile berdinduta egonez gero, kontratua adjudikatzean lehenetsi egingo da
plantillan desgaitasuna duten langile finkoen ehuneko kopuru altuena duen enpresa.
Berdintasuna lehenestea. Eskaintza bi edo gehiago berdinduta baldin badaude abantailatsuenak direlako eskaintzen
balorazio irizpideak kontuan hartuz, adjudikaziorako lehentasuna izango dute gaitasun teknikoa egiaztatzean
honakoak adierazi dituzten enpresek edo erakundeek:


“Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako lankidetzan ari den erakundea” gisako ziurtapenak
dituztenak, erakunde publikoek emandakoak.



Berdintasun Plana diseinatu eta aplikatu dutenak.



Laneko diskriminazioak saihesteko, emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasunak lortzeko edo
laneko, norbere eta familiako bizitza kontziliatzeko neurriak hartu dituztela egiaztatzen dutenak.



Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan
eta/edo Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako aukera
berdintasuna lortzeko neurriak ezarri dituztenak.

13.- HAUTAGAITZAK AURKEZTEKO EPEA ETA LEKUA
Epea argitaratzen denetik 2019ko urtarrilaren 16ra bitartekoa izango da.
Hautagaitzak DEMAren bulegoetan aurkeztu beharko dira, Barakaldo Elkartegian, Fanderia kaleko 2. zenbakian.
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