
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. XEDEA 

 
BERMEO TUNA WORLD CAPITAL (BTWC) Elkarteak iragarri du lehiaketa publiko 

bidezko lizitazio-prozedura bat irekiko dela "INNOVATHON 2020 definitu, diseinatu, 

inplementatu eta abiarazteko" zerbitzuak azpikontratatzeko. 24 orduko iraupena duen 

hackaton formatu birtualeko ekitaldi bat da, atunaren iraunkortasunarekin lotutako 

erronkak hainbat ikuspegi disruptibo eta berritzailetatik ebaztea du helburu nagusi, eta 

BTWC sustatuko du. 

 

2. ZERBITZUAREN IRAUPENA 

 

Proiektua kontratua sinatzen den egunetik gehienez 6 asteko epean egingo da. 

 

3. ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

Lizitazio honetarako onartuko den gehieneko eskaintza ekonomikoa hogeita bost mila 

eurokoa da (25.000,00 €), zergak barne hartu gabe. 

 

Fakturazioa zerbitzua amaitzean egingo da, eta faktura jaulki eta 60 egunera ordainduko 

da. 

 

4. PROPOSAMENAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK 

 

Jasotako proposamenak irizpide hauen arabera baloratuko dira: 

Eskaintza ekonomikoa  50% 

Doikuntza teknikoa  35% 

Esperientzia   5% 

Hobekuntzak   5% 

 
 

Lizitazio iragarkia 

 
 
 

Sukarrieta, 2020ko ekainarean 3 



 
 

Gitzarte erantzunkizunaren politikak 5% 

 

5. PROPOSAMENEN AURKEZPENA 

 

Lizitatzaileek proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte 

info@bermeotunaworldcapital.org helbide elektronikoan, iragarki hau BTWC 

webgunean argitaratzen denetik 2020ko ekainaren 25ko 12: 00ak arte. 

Lizitatzaileek honako helbide honetara jo ahal izango dute informazio tekniko gehigarria 

jasotzeko: 

BERMEO TUNA WORLD CAPITAL 

Atte. Leire Egiarte 

Telf : 671 700 474 

Mail : legiarte@azti.es 

 

6. ESLEIPENA 

 

Eskaintzak aurkezteko adierazitako egunean jaso ondoren, 15 laneguneko epean, 

BTWC webgunean argitaratuko da lizitazioaren emaitza. 

 

7. KONTRATAZIORAKO BALDINTZAK 

 

• Hautatutako erakundeak, BTWC Elkartearekiko zerbitzu-harremanak irauten 

duen bitartean, zerga- eta lan-arloan, Gizarte Segurantzan eta Laneko 

Segurtasun eta Osasunean indarrean dagoen araudia bete beharko du, 

prestazioa gauzatzen diharduten langileei dagokienez. 

• Hautatutako erakundeak, beste edozein agiri alde batera utzita, zerga-

betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duen 

ziurtagiria aurkeztu beharko du kontratua formalizatu aurretik. 

• Hautatutako erakundeak kontratua formalizatzeko behar den dokumentazioa 

aurkeztu beharko du gehienez 20 eguneko epean, esleipena egiten denetik 

zenbatzen hasita. 

• Aurkezten diren enpresa lizitatzaileek banku-titulartasunaren ziurtagiri bat 

aurkeztu beharko dute, erakundeak emana, eta bertan, emandako zerbitzuak 

edo erositako materialak ordaintzeko erabiliko dugun banku-kontuaren zenbakia 

adieraziko da. 

• Baldintza teknikoez eta administratiboez gain, Bermeo tuna World kapitalak 

balorazio positiboa egingo die Kalitate, Segurtasun eta Osasun, Ingurumen, 



 
 

Mugikortasun Jasangarri eta Erantzukizun Sozial Korporatiboko politikak 

mantentzen dituztela frogatzen duten hornitzaileei. 

Hornitzaileak politika horiek egiaztatzeko aukera ematen duten dokumentuak 

edo erregistroak sartuko ditu bere proposamenean (kalitate-ziurtagiriak, 

ingurumen-ziurtagiriak, gizarte-erantzukizuneko gaietako jarduerei buruzko 

dokumentazioa, etab.). 

• Esleitutako hornitzaileak tarifa murriztua eskaintzeko konpromisoa hartzen du, 

Bermeo tuna World Capitalek edo haren bazkideek 2020. eta 2021. urteetan 

antolatuko dituzten antzeko ekitaldi birtualak garatzeko. 

 

8. DATUAK BABESTEKO ERREGLAMENDU OROKORRA 

 

Arduraduna: identitatea: Asoc. Bermeo atunaren Munduko hiriburua (BTWC) - IFK: 

G95920146 Posta-helbidea: Errosape kaia z/g, 48370 Bermeo (Bizkaia). Telefonoa: 

946574000 Posta elektronikoa: Info@bermeotunaworldcapital.org  

"BTWCtik ematen digun informazioa tratatzen dugu, bere eskaera egiteko, zerbitzuak 

fakturatzeko eta merkataritza-harremanak mantentzeko. Zure datu pertsonalen 

tratamenduaren oinarri juridikoa merkataritza-harremanak izateko eta zerbitzuak 

emateko dugun interes legitimoa da, eta behar-beharrezkoak dira helburu horretarako. 

Emandako datuak gorde egingo dira merkataritza-harremanak irauten duen bitartean 

edo legezko betebeharrak betetzeko behar diren urteetan, eta, zerrenda ebatzi ondoren, 

erantzukizunak sor daitezkeen neurrian. Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legezko 

betebeharren bat dagoenean izan ezik, ezta zerbitzu tekniko eta informatikoen eta 

auditoretzaren hornitzaileei ere. Inola ere ez du bere datu pertsonalen nazioarteko 

transferentziarik egingo. Zuk eskubidea duzu BTWCn zure datu pertsonalak tratatzen ari 

garen baieztatzeko, eta, beraz, eskubidea duzu datu pertsonalak eskuratzeko, datu 

okerrak zuzentzeko edo datuak ezabatzea eskatzeko, datuak dagoeneko beharrezkoak 

ez direnean. Halaber, zure datuen aurka egiteko, datuak mugatzeko edo datuak 

eramateko eskubidea duzu, datuen babesaren arloan aplikatzekoa den araudian 

aurreikusitako baldintzetan, eta, horretarako, idatzizko jakinarazpena bidali beharko 

diozu goian adierazitako helbideari. Era berean, erreklamazio bat aurkeztu ahal izango 

du kontrol-agintaritza eskudunean. " 

 

9. BETEKIZUN TEKNIKOAK 

 
Kontratu hau gauzatzean, kontratistari dagokio hurrengo blokeak: 
 
Definizioa eta plangintza: 
Ekitaldi birtualaren fluxua definitzea. 
Erronken definizioa 
Parte-hartzaileen, aholkularien, dinamizatzaileen, adituen eta erakundearen arteko 
proiektua eta komunikazioa kudeatzea ahalbidetuko duten tresnak definitzea. 
Parte-hartzaileak eta hackaton osteko sariak hautatzeko prozesua definitzea. 



 
 
Diseinua eta inplementazioa 
Ekitaldiaren eta sustapen-edukiaren webgunea sortzea 
Ekitaldia garatzeko aukeratutako plataformen alta eta kudeaketa 
Parte-hartzaileentzako, aholkularientzako eta antolatzaileentzako lan-gida garatzea 
Sustapen-kartela eta -bideoa 
 
Laguntza, merkaturatzea eta dinamizazioa: 
Taldeak inskribatzeko prozesuan laguntzea eta aholkulariekin konektatzea. 
Hackaton birtuala garatzeko prozesuan laguntzea: parte-hartzaileen ideiak definitzea, 
lehenetsitako proiektuak hautatzea, lehenetsitako proiektuak bultzatzea eta amaierako 
pitch-a. 

 


