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UPV / EHUko GIZARTE KONTSEILUAREN OSOKO BILKURA 

 
 

EHUN ETA HOGEITA ZORTZIGARREN BILERA, BI MILA  ETA ZORTZIKO 

EKAINAREN 12an EGINA 

 

 

UPV / EHUren JABETZA DIREN BALIABIDE FISIKOEN ETA BALIABIDE 

HIGIEZINEN INBENTARIOA, BESTELAKO ERAKUNDE PUBLIKO EDO 

PRIBATUEK EUREN JARDUERETAN ERABIL AHAL DITZATEN 

““Gizarte Kontseiluaren 2007-2010 Plan Estrategikoaren zein 2008rako aurreikusitako 

Plan Eraginkorraren arabera agindu teknikoen agiria onartzea, UPV / EHUren jabetza 

diren baliabide fisikoen eta baliabide higiezinen inbentarioa egiteko, haiek bestelako 

erakunde publiko edo pribatuek euren jardueretan erabil ahal ditzaten, gehienezko 

zenbatekoa 60.000 eurokoa izango delarik. 

 

1. KONTRATUAREN HELBURUA 

Euskal Herriko Unibertsitatean dauden baliabide erabilgarrien inbentario bat egitea, 

batez ere higiezinak, irakaskuntza instalazioak edo kirol instalazioak, bestelako 

erakunde publiko edo pribatuek erabili ahal ditzaten eta, haien balioespenaren 

bitartez Unibertsitateak gizarte eta ekonomia mailan onura handiagoa izan dezan 

 

2. IKERKETA ESPARRUA  

Ikerketa esparruak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako campus guztiak hartu behar ditu,  

eta campus bakoitzean erabilgarri diren lursail, zentro, instalazio eta toki guztiak . 

Hala ere, UPV / EHUren Ikerketa Zerbitzu Orokorrak osatzen diren hornidura 

zientifiko-teknologikoak edo I+G azpiegiturak ez daude ikerketa honen esparruan 

sartuta. 

 

3. LANEN HEDADURA 

Egitasmoak erabilgarri diren baliabide guztiak analizatu behar ditu, batez ere 

eraikinak eta instalazioak, eta nola erabiltzen edo erabiliko diren, eta haien oraingo 

eta etorkizuneko erabiltze maila zehaztu behar du, ea unibertsitatearen lege 

esparruaren barruan erabiliak izan daitezen; ordainean, errendimendu bat lortuko 

da. Errendimendu hori ekonomikoa edo soziala izan daiteke. 

 

Egitasmoan garatu beharreko orientazio eginkizunak honako hauek izan litezke: 

• Gehiago erabili ahal den UPV / EHUren material ibilgetua (batez ere eraikinak eta 

lursailak) bilatzea, tipologien, jardueren eta oraingo erabileraren arabera 
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sailkatzea, baita haien ezaugarri nagusiak eta gaur egun nola dauden 

deskribatzea 

• Instalaziook gaur egun noraino erabiltzen diren neurtzeko sistema egoki bat 

ezartzea, eta etorkizunean aurreikus daitekeen erabilera 

• Higiezinek edo eraikinek orain dauzkaten erabileraren balizko erabilera alternatibo 

edo osagarriak zehaztea eta proposatzea eta kasu bakoitzean erabilera 

onena garatzeko beharko liratekeen inbertsio-beharrak ezartzea. 

• Instalazio edo eraikinetan jarri daitezkeen jarduera nagusiaren balizko erabilera 

osagarriak zehaztea, haien erabilera bai gizarte ikuspuntutik bai ekonomiaren 

ikuspuntutik errentagarria izan dadin, eta kasu bakoitzean erabili ezin 

litezkeen elementuen desinbertsioa proposatzea 

• Beharrezko informazioa lortzea aldez aurretik zehaztutako Unibertsitatearen 

material ibilgetuaren lege-egoera eta ondarezko egoera ezagutzeko, eta zein 

diren hura kudeatzeko modu hoberenak (alokairua, kontzesioa, etab.) 

proposatutako erabilera berrien arabera 

 

 

Metodologia esplizituki honako hauek adierazi behar ditu: 

• Egingo den lanaren mugarriak. 

• Inbentarioa egiteko behar den informazioa biltzeko formula. 

• Aurkitutako material ibilgetuen erabilera errentagarri bilakatzeko aholkuak. 

• Gara litezkeen erabilera alternatiboen gaineko aholkuak 

• Hilero egitasmoaren garapenaren gaineko txosten bat egitea, mugarriak noraino 

bete diren eta hurrengo hilean hartu behar diren neurriak ezagutzeko 

 

Gizarte Kontseiluak informazioa eman dezaketenak bilatzen aktiboki lagunduko du.  

 

4.  PROPOSAMENAREN XEHETASUNAK 

Proposamenek honako atal hauek kontuan hartu behar dituzte: 

- Erabili beharreko metodologia 

- Lanaren planifikazioa 

- Lanari ekingo dion taldea zein tekniko eta profesionalek osatuko duten 

- Lanak egingo dituen taldearen curriculuma 

- Lan-taldeko kide bakoitzak zein eginkizun garatuko dituen 

- Eskaintza ekonomikoa 

- Enpresak esparru honetan egin dituen lanen eta ikerketen erreferentziak 



 
 

 

 

 

 3 

 

5.- LANEN ANTOLAKUNTZA 

Lanak enpresa esleipenduneko langileek egingo dituzte, Gizarte Kontseiluaren 

gainbegiratzearen pean. 

Batzorde batek, alderdi kontratatzaile bakoitzaren bina ordezkarik gehienez 

osatutakoak berak, kontratuaren helburu diren zereginak gainbegiratuko ditu. 

6.- LANAK EGITEKO EPEALDIA 

Lanak egiteko epealdia 4 hilabetekoa izango da. 

7.- AURREKONTUA 

Kontratuaren aurrekontua 60.000 eurokoa izango da, BEZa barne. 

8.- ESLEIPEN PROEDURA 

Esleipena Publizitaterik gabeko prozedura Negoziatuaren bidez egingo da, 

gutxienez hiru eskaintza direlarik. 

9.- KONTRATUAREN PREZIOA 

Kontratuaren prezioa aukeratuko den proposamen ekonomikoaren nahiz Gizarte 

Kontseiluaren dagokion esleipenaren ondorioa izango da. 

Eskaintzaileek eskainitako prezioek, haien egitura edozein delarik ere, honako 

hauek barne izan behar dituzte derrigorrez: lanetan eragina izango duten kostuak 

oro, zuzenak nahiz zeharkakoak, zerbitzuko langileen edo haiei lagunduko 

dietenen ordainsaria, langileen Gizarte Segurantza eta gizarte-kargak, edozein 

zerga-esparrutako zergak nahiz arielak, BEZa barne, baita industria-etekina bera 

ere; ondorioz, esleipendunak ezin izango du atal horietako bat ere eskatu 

eskainia izan den eta UPV / EHUko Gizarte Kontseiluak onartu duen preziotik 

kanpo 

Esleipendunak aipatutako prezioei eutsi egingo die kontratuak dirauen epealdi 

guztian. 

 

10.- PREZIOAREN ORDANKETA 

Lanak ordainduak izango dira eskainitako zenbatekoa daukan faktura aurkeztu 

ondoren aurkeztutako lana behin onartuta. 

11.- LANAREN JABETZA 
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Gizarte kontseilua izango da honako kontratu honen helburu den egindako 

lanaren jabe esklusiboa, haren alderditako. 

12.- BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIAN SARTU BEHARREKO AGIRIAK 

Eskaintzaileek aurkeztu beharreko Baldintza Teknikoen gutunazalak honako atal 

hauek barne izan behar ditu derrigorrez: 

• Proposamenaren definitzea 

• Egindako lanak.  

• Lan egitasmoa.  

• Lanari ekingo dion talde tekniko eta profesionalaren. 

 

13.- ESLEIPEN IRIZPIDEAK 

Ondoren adierazten dira jasotako proposamenak balioesteko irizpideak eta haiek 

pisu ponderatuen balioa: 

1. Egindako lanak  % 30 

2. Taldearen curriculuma % 20  

3. Lan egitasmoa % 50.”. 

 
  

 


