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BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN AGIRIA, ORIOKO ARITZAGA-

HERRIKO PLAZA-ENDAIA KALEA BERRURBANIZATZEKO ETA LURPEKO 

AZPIEGITURAK BERRITZEKO EXEKUZIO-PROIEKTUA IDAZTEKO LANAREN 

ZERBITZU KONTRATUA ADJUDIKATZEKO, PROZEDURA IREKIZ. 

1.- ERAKUNDE KONTRATATZAILEA 

1.1 Kontratu honen erakunde kontratatzailea Orioko Udala da. 

• Helbidea: Herriko Plaza, 1. 20810 ORIO. 

• Telefonoa, faxa:  943830346 / 943130260 

• Posta elektronikoa: bulteknikoa@orio.eus 

• Kontratistaren profila: www.orio.eus 

1.2 Lehiaketari lotutako dokumentazio guztia orio.eus webgunearen Kontratistaren 

Profila atalean egongo da eskuragarri lehiaketa iragartzen den unetik aurrera, 

edozein interesaturen eskura. Webguneko dokumentazioa deskargatzeko arazorik 

izanez gero, lehiaketako Idazkaritzari eskatu ahal izango zaio dokumentazio hori. 

Eskaera jaso eta hiru egunera bidaliko du Idazkaritzak dokumentazioa. 

2.- KONTRATUAREN XEDEA 

Kontratuaren xedea honako hau da: ORIOKO ARITZAGA-HERRIKO PLAZA-ENDAIA 

KALEA BERRURBANIZATZEKO ETA LURPEKO AZPIEGITURAK BERRITZEKO 

EXEKUZIO-PROIEKTUA IDAZTEKO LANAK egitea, baldintza administratibo 

partikularren agiri honetan eta baldintza teknikoen agirian ezarritakoarekin bat 

etorriz. 

3.- KONTRATUAREN PREZIOA 

Kontratuaren prezioa 49.500 eurokoa da (gehi beste 10.395 euro, %21eko BEZari 

dagozkionak) eta lizitzatzaileek ezin izango dute zenbateko hori gainditzen duen 

eskaintzarik aurkeztu. 

4.- KREDITUA EDUKITZEA 

2016ko udal aurrekontuaren 1 0400.642.01.166.00 partidan badago kontratutik 

Udalari eratorritako betebehar ekonomikoei erantzuteko adina kreditu.  

5.- PUBLIZITATEA 

5.1 Lehiaketaren deialdia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko da, iragarki 

bidez.   
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5.2 Deialdiaren iragarkia orio.eus webguneko Kontratistaren Profila atalean 

argitaratuko da, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuko 53. 

artikuluan ezarritakoari jarraituz. 

5.3 Erakunde kontratatzaileak ordainduko ditu deialdiaren eta adjudikazioaren berri 

emateko iragarkien gastu guztiak. 

6.- EXEKUTATZEKO EPEA 

6.1 Zerbitzua exekutatzeko epea lau hilabetekoa izango da, kontratua formalizatzen 

den egunetik zenbatzen hasita. Epea kalkulatzeko, ez dira kontatuko Udalak 

erabakiak hartzeko momentuan sor ditzakeen etenak.  

6.2 Kontratua exekutatzeko epea luzatu ahal izango da, betiere, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeren Testu Bateratuko 212, 213 eta 300. artikuluetan eta Herri 

Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorreko 98. eta 

100. artikuluetan xedatutako kasu eta  baldintzekin bat etorriz. Nolanahi ere, 

luzapena espresuki adostu beharko da. 

7.- KONTRATATZEKO AHALMENA 

7.1 Prozeduran parte hartu ahal izango du pertsona fisiko nahiz juridiko, espainiar 

nahiz atzerritar orok, baldin, jarduteko gaitasun betea izanik, kontratatzeko debekua 

ez badu eta kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala duela 

frogatzen badu edo aipatutako Legean xedatutako kasuekin bat etorriz, modu 

egokian sailkatuta badago. 

Enpresaburuek, gainera, kontratuaren xede den zerbitzua eman ahal izateko 

beharrezkoa den gaikuntza enpresariala edo profesionala dutela egiaztatu beharko 

dute. 

7.2 Adjudikaziodunak lan, segurtasun, osasun eta ingurumen arloetan indarrean 

dauden xedapen guztiak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurri guztiak bete 

beharko ditu. Lanean ari diren pertsona guztiek Gizarte Segurantzan edo dagokion 

mutualitate profesionalean aseguratuta egon behar dute. 

Adjudikaziodunak betebehar horiek betetzen ez baditu, administrazio 

kontratatzaileak ez du horren gaineko erantzukizunik izango. 

8.- ENPRESABURUEN ALDI BATERAKO ELKARTEAK 

8.1. Administrazioak enpresaburuen elkarteekin lotu ditzake kontratuak, 

horretarako eta denbora baterako egiten direnean; ez da beharrezkoa izango 

elkarteok eskritura publikoan formalizatzea, harik eta enpresaburuen elkarte horiei 

adjudikazioa eman arte. 
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8.2 Aldi baterako elkarte hori osatzen duten enpresaburuek betebehar solidarioa 

hartuko dute administrazioarekiko. Halaber, bakoitzaren izena, zirkunstantziak eta 

parte-hartzea aipatu beharko dira, eta adjudikaziodunak izanez gero, aldi baterako 

elkartea osatzeko duten konpromisoa adierazi beharko dute, C eranskinean 

jasotako ereduarekin bat etorriz. 

8.3 Edonola ere, enpresaburuen aldi baterako elkartean parte hartzen duen enpresa 

edo profesional bakoitzak bere ahalmena eta kaudimena egiaztatu beharko ditu, 

agiri honetako baldintzetan ezarritakoari jarraituz. Aldi baterako elkartearen 

kaudimena zehazteko, hura osatzen duten kide bakoitzak egiaztatutako ezaugarriak 

metatuko dira. 

9.- ADJUDIKATZEKO PROZEDURA 

Adjudikazioa prozedura ireki bidez egingo da, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuko 157-161. artikuluetan xedatutakoarekin eta baldintza 

teknikoen agiriko 3. klausulan jasotako adjudikazio-irizpideekin bat etorriz. 

10. KONTRATAZIO MAHAIA 

Kontratazio-mahai iraunkorra osatuta dago, Udalbatzarraren 2016ko martxoaren 

8ko erabakiaren bitartez (2016ko apirilaren 19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 

argitaratua; 72. zenbakia). 

11.- PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

11.1 Dokumentazioa gutun-azal itxietan aurkeztuko da. Gutun-azalean, hain zuzen, 

kontratuaren identifikazioa eta lizitatzailearen izen-abizenak eta sinadura idatziko 

dira. Pertsona juridikoen kasuan, enpresaren sozietate-izena eta haren 

ordezkariaren izen-abizenak idatziko dira. Gutun-azal bakoitzaren barruan dauden 

dokumentuen zerrenda idatziko da, A eranskineko ereduari jarraituz.   

11.2 Dokumentazioa Orioko Udaleko bulego nagusiko sarrera-erregistroan 

aurkeztuko da, astelehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era, 15 eguneko epean, 

lizitazioaren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 

egunetik kontatzen hasita.  

Eskabideak posta bidez ere aurkeztu ahal izango dira, Herri Administrazioen 

Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorreko 80.4 artikuluan 

xedatutakoarekin bat etorriz. Kasu horretan, bada, lizitatzaileek egiaztatu beharko 

dute posta-bulegoan egin beharreko bidalketa-tramiteak, gehienez ere, iragarki 

ofizialean adierazitako egunaren eta orduaren barruan egin dituztela eta,  egunean 

bertan, kontratazio-organoari jakinaraziko beharko diote, telegramaz edo faxa 

bidaliz honako zenbaki honetara: 943 13 02 60. Proposamena baliozkoa izango da 

gutun-azalak iragarkian adierazitako aurkezpen-epearen barruan bidali eta jaso 

direla egiaztatzen bada, eta bidaltzailea eta jasotzailea modu fidagarrian identifikatzen 
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badira. Bi betekizun horiek bete ezean, kontratazio-organoak ez du eskabidea 

onartuko iragarkian adierazitako epea amaitu eta gero. Nolanahi ere, epea amaitu 

eta hurrengo hamar eguneko epearen barruan proposamena jaso ez bada, ez da 

inola ere onartuko. 

11.3 Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu, 

ez eta aldi baterako elkarte batean azaldu ere dagoeneko modu indibidualean 

proposamen bat egin badu. Ezin izango du, ezta ere, aldi baterako elkarte batean 

baino gehiagotan azaldu. Egiten badu, ez da hark izenpetutako proposamen bat bera 

ere onartuko.   

12. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

Dokumentazioa hiru gutun-azal itxietan aurkeztu beharko da. Bakoitzak eduki hau 

izango du: 

1. gutun-azala. Dokumentazio administratiboa: 

a) Parte hartzeko eskabidea, B eranskineko ereduari jarraituz. 

b) Eskaintzailearen (profesionalen kasuan) edo instantzia sinatu duen 

pertsonaren (ordezkari gisa jarduten dutenen kasuan) nortasun-agiriaren 

fotokopia arrunta, administrazioak baimendutakoa. 

c) Eskaintzailea pertsona juridikoa denean, eraketa edo aldaketa agiriaren, 

estatutuen edo fundazio-aktaren fotokopia arrunt baimendua. Agiri horietan, 

pertsona juridiko horren jarduerari buruzko arauak adierazi behar dira, eta, 

hala badagokio, erregistro ofizialean inskribatuta egon beharko dute. 

d) Hainbat pertsona fisikoz edo juridikoz osatutako taldeek edo talde mistoek C 

eranskineko eredua aurkeztu beharko dute, behar bezala beteta. 

e) Sozietatea dagokion elkargo profesionaleko erregistroan inskribatuta dagoela 

egiaztatzen duen agiria. 

f) Ardurapeko adierazpena, honako alderdi hauek egiaztatuz, betiere, D 

eranskineko ereduari jarraituz: 

◦ Ez dagoela sartuta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 

Bateratuko 60. artikuluan zerrendatutako debekuetako batean. 

◦ Gizarte Segurantzarekiko edo dagokion aseguru-etxe profesionalarekiko 

ordainketak —eta, orokorrean, zerga-ordainketak— egunean dituela. 

◦ Atzerriko pertsona fisiko edo juridikoen kasuan, dagokion kontratuari 

modu zuzenean edo zeharka lotutako gorabehera guztiak ebazteko, 

Espainiako edozein mailatako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioari men 
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egiten diotela eta lizitatzaileari egoki dakiokeen atzerriko jurisdikzio-

esparruari uko egiten diotela adieraztea. 

g) Lantaldeko kide guztiek lan-kontratazioaren alorrean indarrean dauden 

xedapen guztiak betetzen dituztela egiaztatzen duen agiria, E eranskineko 

ereduari jarraituz.  

h) Kaudimen teknikoa eta profesionala egiaztatzeko, honako agiri hauek 

aurkeztu beharko dira: 

◦ Egindako zerbitzu edo lan garrantzitsuenen zerrenda bat; eta, horren 

baitan, zerbitzu edo lan horien zenbatekoa, data eta onuradun publikoak 

nahiz pribatuak. 

◦ Kontratua gauzatzeaz arduratuko den talde teknikoa osatzen duten 

pertsonen gaitasun profesionala egiaztatzen duten datuak, lantaldeko 

kideak kontratistaren enpresan zuzenean integratuta egon edo ez; parte 

hartu duten antzeko lanei buruzko erreferentziak ere emango dira. 

◦ Enpresaburuaren eta kontratua kudeatzeaz arduratuko diren langileen 

titulu akademikoak eta profesionalak; titulu horiek kontratatutako 

zerbitzua emateko egokiak izan behar dute.  

◦ Idazketa-taldea osatzen duten teknikariak parte hartuak izango dira 

azken zortzi urteotan antzeko ezaugarriak dituzten gutxienez bi 

berrurbanizazio-proiekturen prestaketan. Antzeko ezaugarriak dituzten 

proiektuak hauek dira: 1.000.000 euroko edo gehiagoko (BEZik gabe) 

aurrekontua duten berrurbanizazio-proiektuak. 

◦ Adjudikaziodunak edo lantaldeko kideren batek C1 mailako (EGA) 

euskara-ezagutza izan behar du; pertsona hori izango da 

adjudikaziodunaren eta administrazioaren arteko solaskidea. 

2. gutun-azala. Dokumentazio teknikoa (formula bidez balioztatu ezin diren 

irizpideei lotutako dokumentazioa) 

MEMORIA 

Eremuaren azterketa eta urbanizazio-proposamen bat, definitzen dituena 

inguruaren erronka nagusiak, antolamendu-proposamena eta lanaren faseak eta 

bakoitzaren gastuen estimazioa. 

 

Baloratuko dena: azken emaitza arkitektonikoa baloratuko da eta planteatutako 

proposamenaren bideragarritasun ekonomikoa. Memoria DINA3 formatuan 

aurkeztuko da, gehienez 5 orrialdetan. 
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Baloratuko da, baita ere, lana faseka egiteko aurkezten den planteamendua eta horren 

arrazoiketa bi irizpide hauen arabera: obrak irauten duen bitartean trafikoa nola 

ordenatuko den, batetik, eta Udalaren aurrekontu-disponibilitatea, bestetik. 
 

DINA4 dokumentuak alde bakarrean idatzita aurkeztuko dira. 
 

3. gutun-azala. Proposamen ekonomikoa eta epea (formula bidez balioztatu 

daitezkeen irizpideei lotutako dokumentazioa) 

Proposamen ekonomikoa modu banakatuan aurkeztuko da, F eranskineko ereduari 

jarraituz. Eskaintzako zenbatekoak ezin izango du inolaz ere agiri honetan 

adierazitakoa gainditu. 

13.- PROPOSAMENAK IREKITZEA 

13.1 Proposamenak aurkeztu eta onartzeko epea amaituta, kontratazio-mahaiak 

barne-bilera batean irekiko ditu dokumentazio administratiboa dakarten gutun-

azalak. Dokumentazioan akats materialik ikusiko balu, hitzez jakinaraziko lioke 

interesatuari, eta hiru laneguneko epea emango lioke lizitatzaileari akatsa konpon 

dezan. 

13.2 Kontratazio-mahaia proposamen ekonomikoak irekitzeko egunaren aurretik 

bilduko da dokumentazio teknikoa baloratu eta dagozkion puntuazioak emateko. 

13.3 Kontratazio-mahaia lehiaketaren iragarkian adierazitako lekuan, egunean eta 

orduan bilduko da, jendaurrean, bazter utzitako lizitatzaileen eta baztertzeko 

arrazoien berri emateko; lizitatzaileari edo haren ordezkariari —bilera horretan 

bertan eta eskaintza ekonomikoak irakurri baino lehen— dagozkion azalpenak 

emateko aukera emango zaio, mahaiak baztertzeko hartu duen erabakia berriz 

azter dezan lortze aldera. Jarraian, onartutako proposamen ekonomikoak irakurriko 

dira. 

14.- ADJUDIKAZIOA EGITEKO OINARRI IZANGO DIREN IRIZPIDEAK 

Kontratazio-mahaiak, lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazioa ikusita, 

proposamen arrazoitua egingo du, kontratua eskaintzarik onenari adjudikatzeko, 

baldintza teknikoen agiriko 3. klausulan ezarritako balorazio-irizpideak kontuan 

hartuta. 

15.- BERMEAK 

Ez da behin-behineko bermerik eskatuko. 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuko 95. artikuluan 

xedatutakoari jarraituz, adjudikazio-zenbatekoaren %5eko behin betiko bermea 

ezarriko da. 
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16.- KONTRATUA FORMALIZATZEA 

16.1 Adjudikazioa iragarri ondoren, kontratua formalizatzeko jarritako eguna baino 

lehen, hamabost laneguneko epean, adjudikaziodunak fotokopia konpultsatuak eta 

zerga-betebeharren ordainketan eta Gizarte Segurantzari egin beharreko 

ordainketetan egunean dagoela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu. 

16.2 Kontratua hamar laneguneko epean formalizatuko da dokumentu 

administratibo bidez, behin betiko adjudikazioa jakinarazten den hurrengo egunetik 

zenbatzen hasita; agiri hori baliozko titulua izango da edozein erregistro publikoren 

aurrean.   

16.3 Kontratua formalizatzen ez bada adierazitako epean adjudikaziodunari egotz 

dakizkiokeen arrazoiak direla medio, erakunde kontratatzaileak kontratua 

indargabetzeko erabakia har dezake; eta, gainera, kontratuaren prezioaren %2ko 

zenbatekoa duen kalte-ordain ekonomikoa eska liezaioke adjudikaziodunari. 

16.4 Kontratua formalizatzen ez bada adierazitako epean erakunde kontratatzaileari 

egotz dakizkiokeen arrazoiak direla medio, adjudikaziodunari atzerapenak eragin 

ditzakeen kalte-ordainak ordainduko zaizkio; adjudikaziodunak, dena dela, kontratua 

indargabetu dadila eska dezake. 

16.5 Adjudikazioduna enpresaburuen aldi baterako elkartea bada, hamabost 

eguneko epea izango du elkartearen sorrera egiaztatzeko, behin-behineko 

adjudikazioa jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita. Horretarako, dagokion 

eskritura publikoa aurkeztu beharko du. Bestalde, elkartearen ordezkari edo ahaldun 

bakarra izendatu beharko du, eta pertsona horrek kontratutik eratorritako eskubide 

guztiak baliatu eta betebehar guztiak betetzeko nahikoa botere izan beharko du 

kontratuak iraun bitartean. 

17.- KONTRATUAREN ERREGIMEN JURIDIKOA 

Kontratua 2011ko azaroaren 14an onartutako 3/2011 Legegintzako Errege 

Dekretuz onartutako Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu 

Bateratuan eta Herri Administrazioen Kontratuen Erregelamendu Orokorrean 

(aipatutako legeari aurka egiten ez dieten alderdiei dagokienez) xedatutakoaren 

mende egongo da. Modu osagarrian, zuzenbide administratiboaren arloko gainerako 

arauak aplikatuko dira, edo, bestela, zuzenbide pribatuari lotutako arauak. 

18.- ORDAINTZEKO ERA 

18.1 Adostutako epemuga bakoitzari dagokion faktura aurkeztu eta hurrengo 30 

egunen barruan ordaindu beharko du faktura kontratazio-organoak: 

• %10, baldintza teknikoen agirian deskribatutako hiru ordenamendu-

proposamenak entregatzerakoan. 
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• %90 behin betiko exekuzio-proiektuaren dokumentua entregatzerakoan eta 

udal zerbitzu teknikoek ontzat emandakoan. 

18.2 Ordainketaren atzerapenari lotutako erregimen juridikoari dagokionez, Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuko 216. artikuluan xedatutakoa 

hartuko da kontuan. 

19.- ADJUDIKAZIO PROZEDURA ETETEA 

Zerbitzu-kontratua adjudikatzeko prozedura eteten bada, lehiakideei egindako 

lanaren eta erabilitako materialen gaineko kalte-ordaina emango zaie. Horretarako, 

etete-akordioa jakinarazi eta astebeteko epean, ordura arte egindako lanak aurkeztu 

beharko dira kontratazio-organoaren idazkaritzan. Epe hori igarota, ez da kalte-

ordainik eskatzeko eskubiderik izango. 

20.- KONTRATUA INDARGABETZEA ETA HORREN ONDORIOAK 

Hona hemen kontratuaren indargabetzea eragin dezaketen arrazoiak: 

a) Banako kontratistaren heriotza edota ondoren sortutako ezintasuna, edo, 

sozietate kontratistei dagokienez, nortasun juridikoa desagertzea. 

b) Beste edozein prozeduratan konkurtso egoera edo kaudimen-gabezia 

deklaratzea. 

c) Administrazioaren eta kontratistaren arteko adostasuna. 

d) Kontratua epearen barruan ez formalizatzea. 

e) Kontratisten aldetik epeak betetzeko orduan atzeratzea, eta Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuko 112. artikuluko 2. ataleko d 

atalean zehaztutako epea ez betetzea. 

f) Administrazioak ordainketa berandu egitea, Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateratuko 216. artikuluko 6. atalean ezarritako epea 

gainditzen badu. 

g) Kontratuaren gainerako funtsezko betebeharrak ez betetzea, baldin eta 

halakotzat jo badira baldintza-agirietan edota kontratuan bertan. 

h) Kontratuan berariaz ezarritakoak. 

i) Administrazioari egotz dakiokeen arrazoiagatik bertan behera uztea, 

kontratuan hasteko zehaztutako data baino 6 hilabete geroago. 

j) Administrazioak hala erabakita kontratuan atzera egitea edo urtebete baino 

gehiagoz etetea. 
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21.- KONTRATUA LAGATZEA 

21.1 Adjudikaziodunak hirugarren bati laga ahal izango dizkio kontratutik 

eratorritako eskubide eta betebeharrak, baldin eta lagatzailearen ezaugarri 

teknikoak edo pertsonalak ez badira erabakigarriak izan kontratua adjudikatzeko 

garaian. 

21.2 Adjudikaziodunak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren bati lagatzeko, 

honako baldintza hauek bete beharko dira: 

a) Kontratazio-organoak aurretiaz eta berariaz eman behar du lagapena egiteko 

baimena. 

b) Lagatzaileak, kontratuaren zenbatekoaren %20, gutxienez, exekutatuta izan 

behar du. 

c) Lagapen-hartzaileak administrazioarekin kontratatzeko ahalmena eta eskatu 

dakiokeen kaudimena izan behar ditu, eta behar bezala sailkatuta egon 

beharko du eta kontratatzeko debekurik ez du izan behar. 

d) Adjudikaziodunaren eta lagapen-hartzailearen arteko lagapena eskritura 

publikoan formalizatu behar da. 

21.3 Lagapen-hartzaileak subrogazioz bereganatuko ditu lagatzaileari dagozkion 

eskubide eta betebehar guztiak. 

22.- JABETZA INTELEKTUALA 

22.1 Egileek aurkeztutako lanen gaineko jabetza intelektualari eutsiko diote. Ezein 

lan, ezta hautatakoa ere, ezingo da erabili oinarri hauetan zehaztutako helburuez 

bestelakoak lortzeko. 

22.2 Oinarri hauetan jaso ez diren alderdiak azaroaren 11ko Jabetza Intelektualari 

buruzko 1/96 Legean, hura aldatzeko xedapenetan eta aplikagarri diren gainerako 

lege-xedapenetan ezarritakoari jarraituz arautuko dira. 

UDAL IDAZKARITZA 

2016ko maiatza. 
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A ERANSKINA. DOKUMENTAZIOAREN EDUKIA 

... GUTUN-AZALA. DOKUMENTAZIOA… 

(Pertsona fisikoen kasuan) ............................... jaun/andreak, .............. IFZ, ......... 

elkargokide zenbakia eta  .............................. helbidea dituenak 

(Pertsona juridiko edo enpresaburuen aldi baterako elkartearen kasuan) ................. 

jaun/andreak, ....................... IFZ, ......... elkargokide zenbakia eta ................................. 

helbidea dituenak, sozietate-egoitza ............................. helbidean duen ................................. 

erakundearen (sozietatearen izena: ......................... eta identifikazio fiskaleko kodea: 

.................. edo ........................ deritzon enpresaburuen aldi baterako elkartea) ordezkari 

gisa 

ADIERAZTEN DUTE: 

....................................................... prozeduran parte hartzeko eskatzen den dokumentazioa 

aurkeztu dudala, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen testu bategineko 80. 

artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. 

1. .............. 

2. .............. 

3. .............. 

4. ............... 

5. ............... 

Eta ................................ jasota gera dadin, eta ............................. prozeduran parte hartu ahal 

izateko, honako adierazpen hau egin dut. 

............................. (e)n, 20.......(e)ko ..........................aren ........................(e)(a)n. 

Sinadura (lizitatzailearena edo sozietatearen edo enpresaburuen aldi baterako 

elkartearen ordezkariarena) 

............... 
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B ERANSKINA. PARTE HARTZEKO ESKAERA 

(Pertsona fisikoen kasuan) ............................... jaun/andreak, .............. IFZ, ......... 

elkargokide zenbakia eta  .............................. helbidea dituenak  

(Pertsona juridiko edo enpresaburuen aldi baterako elkartearen kasuan) ................. 

jaun/andreak, ....................... IFZ, ......... elkargokide zenbakia eta ................................. 

helbidea dituenak, sozietate-egoitza ............................. helbidean duen ................................. 

erakundearen (sozietatearen izena: ......................... eta identifikazio fiskaleko kodea: 

.................. edo ........................ deritzon enpresaburuen aldi baterako elkartea) ordezkari 

gisa  

ADIERAZTEN DUTE: 

......................................... erakundeak deitutako ......................... lehiaketaren berri izan 

dugula eta prozedura horretan parte hartu nahi dugula. Adierazten dugu, baita ere, 

nik neuk edo ordezkatzen dudan taldeak edo sozietateak prozeduran parte hartzeko 

ahalmena dugula eta arautzen duten oinarriak ezagutzen ditugula. 

Eta ................................ jasota gera dadin, eta ............................. prozeduran parte hartu ahal 

izateko, honako adierazpen hau egin dut. 

............................. (e)n, 20.......(e)ko ..........................aren ........................(e)(a)n 

Sinadura (lizitatzailearena edo sozietatearen edo enpresaburuen aldi baterako 

elkartearen ordezkariarena) 

............... 
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C ERANSKINA. ENPRESABURUEN ALDI BATERAKO ELKARTEA ERATZEKO 

AGIRIAREN EREDUA 

.................k, ....................... IFZ, .................... elkargokide zenbakia eta ...................... helbidea 

dituenak, 

.................k, ....................... IFZ, .................... elkargokide zenbakia eta ...................... helbidea 

dituenak, 

.................k, ....................... IFZ, .................... elkargokide zenbakia eta ...................... helbidea 

dituenak, 

(Sozietatearen kasuan, sozietatearen datuak eta legezko ordezkariarenak ere idatzi 

beharko dira) 

ADOSTU DUTE 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuko 59. artikuluan 

xedatutakoarekin bat etorriz, enpresaburuen elkartea sortzea, .................. erakundeak 

deitutako ............................... prozeduran parte hartze aldera. Bestalde, adjudikaziodunak 

izanez gero, aipatutako elkartea eskritura publiko bidez formalizatzeko 

konpromisoa hartu dute bere gain.   

Era berean, adostu dute kide bakoitzaren parte-hartzea ................ izango dela, eta 

........................ izango dela elkartearen ordezkaria. 

Eta horrela jasota gera dadin, .................................. (e)n sinatu dute, 20.......(e)ko 

..........................aren ........................(e)(a)n, ................................ prozeduran parte hartu ahal 

izateko. 

Sinadura (enpresaburuen aldi baterako elkarteko kide guztiek sinatu behar dute) 
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D ERANSKINA. ARDURAPEKO ADIERAZPENA 

(Pertsona fisikoen kasuan) ............................... jaun/andreak, .............. IFZ, ......... 

elkargokide zenbakia eta  .............................. helbidea dituenak 

(Pertsona juridiko edo enpresaburuen aldi baterako elkartearen kasuan) ................. 

jaun/andre arkitektoak, ....................... IFZ, ......... elkargokide zenbakia eta 

................................. helbidea dituenak, sozietate-egoitza ............................. helbidean duen 

................................. erakundearen (sozietatearen izena: ......................... eta identifikazio 

fiskaleko kodea: .................. edo ........................ deritzon enpresaburuen aldi baterako 

elkartea) ordezkari gisa  

ADIERAZTEN DU: 

a) Ez dagoela sartuta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuko 

60. artikuluan zerrendatutako inongo debekutan. 

b) Egunean dituela indarrean dauden xedapenetan ezarritako zerga-

betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Bere kabuz lan egiten duten 

arkitektoen kasuan (ez baitaude Gizarte Segurantzan izena ematera 

behartuta), Espainiako Arkitektoen Ermandadean izena emanda dagoela, 

Aseguru Pribatuak Arautu eta Ikuskatzeko azaroaren 8ko 30/95 Estatu 

Legean xedatutakoarekin bat etorriz. 

c) Atzerriko pertsona fisiko edo juridikoen kasuan, dagokion kontratuari modu 

zuzenean edo zeharka lotutako gorabehera guztiak ebazteko, Espainiako 

edozein mailatako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioari men egiten diotela 

eta lizitatzaileari egoki dakiokeen atzerriko jurisdikzio-esparruari uko egiten 

diotela adieraztea. 

Eta ................................ jasota gera dadin, eta ............................. prozeduran parte hartu ahal 

izateko, honako adierazpen hau egin dut. 

............................. (e)n, 20.......(e)ko ..........................aren ........................(e)(a)n 

Sinadura (eskaintzailearena edo sozietatearen edo enpresaburuen aldi baterako 

elkartearen ordezkariarena) 

............... 
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E ERANSKINA. LAN EGOERA ETA MINUSBALIATUAK 

(Pertsona fisikoen kasuan) ............................... jaun/andreak, .............. IFZ, ......... 

elkargokide zenbakia eta .............................. helbidea dituenak 

(Pertsona juridiko edo enpresaburuen aldi baterako elkartearen kasuan) ................. 

jaun/andre arkitektoak, ....................... IFZ, ......... elkargokide zenbakia eta 

................................. helbidea dituenak, sozietate-egoitza ............................. helbidean duen 

................................. erakundearen (sozietatearen izena: ......................... eta identifikazio 

fiskaleko kodea: .................. edo ........................ deritzon enpresaburuen aldi baterako 

elkartea) ordezkari gisa 

ADIERAZTEN DU: 

Agiri hau aurkeztu duen egunean, gorago aipatutako enpresan honako langile 

kopuru hau ari dela lanean: 

1 Kontratu mugagabea dutenak ... langile 

2 Iraupen mugatuko kontratua dutenak ... langile 

 Lan edo zerbitzu zehatz baterako kontratua 

dutenak 
... langile 

 Produkzioari dagozkion zirkunstantziatan ... langile 

 Aldi baterako kontratua dutenak ... langile 

 Praktiketan daudenak ... langile 

 Prestakuntzarako ... langile 

 -  ... langile 

 -  ... langile 

 -  ... langile 

3 Enpresarenak diren langileen kopurua, 

guztira ... langile 

 

 

4 Enpresarenak diren langile minusbaliatuen ... langile 
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kopurua, guztira 

 

Enpresak bere gain hartu duela adierazpen honen egiazkotasuna frogatzeko 

eskatzen duen datu oro administrazioari emateko konpromisoa. 

Eta ................................ jasota gera dadin, eta ............................. prozeduran parte hartu ahal 

izateko, honako adierazpen hau egin dut. 

............................. (e)n, 20.......(e)ko ..........................aren ........................(e)(a)n 

Sinadura (eskaintzailearena edo sozietatearen edo enpresaburuen aldi baterako 

elkartearen ordezkariarena) 

............. 
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F ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOA 

(Pertsona fisikoen kasuan) ............................... jaun/andreak, .............. IFZ, ......... 

elkargokide zenbakia eta  .............................. helbidea dituenak 

(Pertsona juridiko edo enpresaburuen aldi baterako elkartearen kasuan) ................. 

jaun/andre arkitektoak, ....................... IFZ, ......... elkargokide zenbakia eta 

................................. helbidea dituenak, sozietate-egoitza ............................. helbidean duen 

................................. erakundearen (sozietatearen izena: ......................... eta identifikazio 

fiskaleko kodea: .................. edo ........................ deritzon enpresaburuen aldi baterako 

elkartea) ordezkari gisa  

ADIERAZTEN DU: 

............................... erakundeak deitutako ................................ lehiaketa arautzen duten 

baldintza administratiboen agirian xedatutakoari jarraituz, kontratua .................... 

euroko zenbatekoan (hitzez eta zenbakiz eman), Balio Erantsiaren gaineko Zerga 

(BEZ) barne, gauzatzeko konpromisoa hartzen duela bere gain. Zenbateko hori 

modu honetan dago banakatuta: 

............... 

Eta ................................ jasota gera dadin, eta ............................. prozeduran parte hartu ahal 

izateko, honako adierazpen hau egin dut. 

............................. (e)n, 20.......(e)ko ..........................aren ........................(e)(a)n 

Sinadura (eskaintzailearena edo sozietatearen edo enpresaburuen aldi baterako 

elkartearen ordezkariarena) 

............... 

 


