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ORIOKO LURRAZPIKO EDUKIONTZIEN MANTENU ZERBITZUA PROZEDURA IREKI BIDEZ 
KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ZEHATZEN AGIRIA  
 
 
 
I. XEDAPEN OROKORRAK  
 
1. KONTRATUAREN GAIA 
 
Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratuaren helburua hau izango da: Orioko lurrazpiko edukiontzien 
zerbitzua eskaintzea. Kontratuaren xedea betetzeko baldintza hauek jarraitu beharko dira: kontratuan, agiri 
honetan eta, Baldintza Teknikoen Agirian adierazitakoak. Agiri horiek guztiek kontratu izaera dute. 
 
 
2. ARAUBIDE JURIDIKOA 
 
Egin beharreko kontratazioa administrazioko zerbitzuen kontratu modura tipifikatuta dago, Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen Testu Bateginak 10. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Horrenbestez, lege horrez 
gain, honako hauen mende ere badago: Herri-administrazioetako Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu 
Orokorra (1098/2001 errege-dekretu bidez onartua), indarrean jarraitzen duen bitartean; maiatzaren 8ko 
817/2009 Errege Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen Legea (30/2007, urriaren 30ekoa) zati batean garatzen 
duena; horiek ordezkatzen dituzten erregelamenduzko arauak, eta Administrazio-klausula Berezien Agiri 
honetan jasotako klausulak. 
 
Espediente arrunta tramitatuko da kontratua prozedura ireki bidez esleitzeko, Sektore Publikoko Kontratuen 
Legearen Testu Bateginak 157. artikuluan xedatutakoarekin arabera. 
 
3. KONTRATAZIO ORGANOA 
 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak 2. Xedapen Gehigarrian xedatutakoaren arabera, 
Alkatetzak izango du kontratazio hau egiteko ahalmena. 
 
Kontratazio organo horrek du administrazio-kontratua esleitzeko ahalmena, eta, horrenbestez, bere eskumenekoak 
izango dira honakoak ere: kontratua interpretatzea, kontratuan sor daitezkeen zalantzak argitzea, kontratua aldatzea, 
eta kontratua amaitzea. Horiek guztiak araudi aplikagarriarekin bat etorriz. Horiei buruz hartutako akordioak 
betearaztekoak izango dira, nahiz eta kontratistak eskubidea izango duen akordio horiek jurisdikzio eskudunaren 
aurrean inpugnatzeko. 
 
 
4. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA  
 
Zuzenbidezko eta jarduteko gaitasuna daukaten pertsona fisiko zein juridikoek hartu ahal izango dute parte 
kontratazio-jardunbide honetan, baldin eta beren kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala 
frogatzen badituzte, eta kontratatzeko debekuren bat ez badute, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 
Bateginak 60. artikuluan adierazitako arrazoiak direla eta 
 
Pertsona juridikoak esleipendun izan daitezke, soil-soilik euren prestazioak jardueraren xede, helburu edo arloan 
sartuta badaude eta euren estatutu edo fundazio-arauetan hala jasota badago. Gainera, kontratua behar bezala 
betetzeko beharrezkoa den antolakuntza (nahikoa langile eta materialekin) edukiko du. 
 
Era berean, pertsona fisiko edo juridikoek beren kabuz edo ahalorde askietsiaren bidez baimendutako ordezkarien 
bitartez kontratatu ahal izango dute. Pertsona juridikoen ordezkariek ordezkari izateko ahalmena dutela frogatu 
beharko dute agiri bidez. Kontratatzeko gaitasunik eza dakarten arrazoiak ordezkariari ere aplikatuko zaizkio. 
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Gainera, enpresariek kontratu honen jarduera edo prestazioa egiteko kasuan kasu eskatu daitekeen habilitazio 
enpresarial edo profesionala izan beharko dute. 
 
Prozedura izapidetzen ari den bitartean eta esleipena egin baino lehen enpresa lizitatzailearen nortasun juridikoa 
amaitzen bada (fusioagatik, zatiketagatik edo bere enpresa-ondarea eskualdatzeagatik), orduan honako hauetako 
batek hartuko du prozeduran hark zuen lekua: sozietate bereganatzaileak, fusioaren ondorioz sortutakoak, zatiketaren 
onuradunak edo ondarea bereganatu duenak, baldin eta kontratatzeko gaitasuna izan eta hartarako inolako debekurik 
ez badu, eta sailkapena eta/edo kaudimena duela egiaztatzen badu, betiere esleipen prozeduran parte hartzeko agiri 
honetan eskatutako baldintzetan. 
 
 
5. KONTRATUAREN IRAUPENA 
 
Kontratu honen iraupena bi urtekoa izango da. Hala ere, bi aldeek horrela adierazi eta adosten badute, kontratua 
luzatu ahal izango da, horretarako Udalak dagokion akordioa hartuta. Kontratuaren iraupen osoa, luzapenak 
barne, ezin izango da 4 urtetik gorakoa izan. 
 
Alderen batek kontratua amaitu nahi izanez gero, beste aldeari adierazi beharko dio, kontratua bera amaitu baino 
gutxienez 6 hilabete lehenago. 
 
Epe hori edo, hala badagokio, luzapena bukatu ondoren, kontratua automatikoki bukatuko da, eta esleipendunak 
zerbitzua emateari utziko dio.  
 
 
 
6. KONTRATUAREN PREZIOA 
 
Kontratuaren gehienezko prezioa urteko 33.719 eurokoa da. Kantitate honi BEZari dagokion 7.080,99 ( %21) 
gehitu behar zaizkio. 
 
 
-Lizitatzaileek euren eskaintzetan hobetu ahalko dute lizitazio oinarriaren zenbatekoa. 
 
Aurkeztutako eskaintzetan kontratuaren prezioaren barne esleitutako zerbitzuari aplika dakizkiokeen era 
guztietako tasa eta gastuak , sartuta egongo dira, baita lizitazioa iragartzeko gastuak ere. 
 
 
 
 
7. FINANTZIAZIOA 
 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko behar beste diru jarri da aurtengo udal aurrekontuan, honako partida honetan: 1 
0405.227.03.162.10. 
 
Halaber, zerbitzu honek eragindako hurrengo ekitaldietako aurrekontuetan ere behar adina kreditu jartzeko 
konpromisoa hartu du Udalak. 
 
 
8.ORDAINTZEKO MODUA 
 
Prezioa zatikatuta ordainduko da. Horretarako kontratistak, hilero, aurreko hilean egindako lanei dagokien 
FAKTURA aurkeztuko du.  
 
Faktura onartu ondoren, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak 216. artikuluan eta Seigarren 
Xedapen Iragankorrean legez ezarritako epeetan ordainduko da. 
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Kontratistari leporatzekoak ez diren arrazoiengatik, kontratuaren helburu diren zerbitzuak aldi batean betetzen ez 
badira, dagokion fakturan kendura proportzionalak egingo dira. 
 
 
 
9. PREZIOAK BERRIKUSTEA 
 
Kontratu honetan ezingo da preziorik berrikusi, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak 89. 
artikuluan xedatutakoaren arabera; martxoaren 30eko Desindexazioari buruzko 2/2015 Legeak aldatu du Testu 
Bategina. 
 
10. BERMEAK 
 
Behin behineko bermea 
 
Behin-behineko bermea 1.000 eurokoa izango da. Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 
Bateginak 96.1. artikuluan ezarritako moduetako edozeinetan jarri ahalko da berme hori. 
 
Bermea dirutan jartzen bada, zenbatekoa Kutxabanken sartuko da ES48 2095 5176 89 1060001376 
zenbakidun kontu korrontean, eta abonu-agiriaren kopia bat eramango da Diruzaintzara. Horrekin batera, 
kontu korronte baten zenbakia ere aurkeztuko da, bermea itzultzerakoan dirua bertan sartzeko. 
 
Indarreko legediak onartutako beste edozein bide erabilita eratutako bermeak Udal Kontu-
hartzailetzan aurkeztuko dira, kontabilizatuak izan daitezen, eta bertan horri buruzko egiaztagiria 
egingo da. 
 
Behin betiko bermea 
 
Eskaintza ekonomiko onena aurkeztu duenak, errekerimendua egin eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, 10 egun 
balioduneko epea izango du berme bat eratzeko, hain zuzen ere, esleipenaren zenbatekoaren % 5ekoa (BEZ gabe). 
 
Bermea dirutan jartzen bada, zenbatekoa Kutxabanken sartuko da ES48 2095 5176 89 1060001376 zenbakiko 
kontu korrontean, eta abonu-agiriaren kopia bat eramango da Diruzaintzara. Horrekin batera kontu korronte 
baten zenbakia ere aurkeztuko da, bermea itzultzean dirua bertan sartzeko. 
 
Indarreko legediak onartutako beste edozein bide erabilita eratutako bermeak Udal Kontu-hartzailetzan 
aurkeztuko dira, kontabilizatuak izan daitezen, eta bertan horri buruzko egiaztagiria egingo da. 
 
Kontratua aldatzearen ondorioz haren balioak ere aldaketak izaten baditu, bermea berriz egokitu egingo da. Hori 
egiteko hamabost eguneko epea egongo da, kontratua aldatzeko ebazpenaren jakinarazpena esleipendunari egiten 
zaion egunetik kontatzen hasita. Hori guztia Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak 99. artikuluan 
xedatutakoari jarraiki. 
 
Bermea osorik edo, halakorik bada, zati bat, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak 102. 
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz itzuliko da, berme-epea bukatutakoan eta esleipendunak kontratuko 
obligazioak bete ondoren. 
 
 
II.- KONTRATUAREN ESLEIPENA 
 
11. ESLEITZEKO PROZEDURA 
 
Kontratu hau prozedura ireki bidez esleituko da, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak 157tik 
161. artikulura bitartean ezarritakoarekin bat etorriz. 
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Kontratu hau esleitzeko honako irizpideak hartuko dira oinarritzat, ematen zaien haztapenaren arabera beheraka 
ordenatuta: 
 

Irizpide guztiak 0tik 100era baloratuko dira, eta ondoren bakoitzaren haztapenaren arabera biderkatuko dira. 

 

 1 - PREZIOA (OSOA OROKORRA)  %50,00 

 
Formula honen arabera baloratuko da zein den eskaintza ekonomikorik onena: 
 
(LP-EP) 
Pnt=----------------------- x Gpnt 
(LP-Ol) 

Pnt = Lizitatzaileak lortutako puntuazioa. 

LP = Lizitazioaren prezioa 

EP = Lizitatzaileak aurkeztutako eskaintzaren prezioa 

Gpnt = Gehienezko puntuazioa 

OI = Honako hauen arteko preziorik txikiena: 

a) Eskaintzarik baxuena 
b) Lizitazioaen prezioa ken %15 
c) Eskaintzen bataz bestekoa ken %10 

 

 2 - MANTENTZE LANETARAKO LANGILEAREN ORDUKO PREZIOA %5,00 
 
100 puntu emango zaizkio eskaintzarik onenari eta 1 puntu kenduko da horren gaineko 
beheratzearen % 1 bakoitzeko; beherakotzat joko da eskaintzaren eta gehieneko prezioaren arteko 

portzentaje diferentzia. 
  

Puntu /100 = 100 – 100 x (gehieneko beheratzea – beheratzea) 

  

 3 - MATERIALEN PREZIOAREN GAINEKO DESKONTUA %5,00 
 
100 puntu emango deskontu onenari eta 1 puntu kenduko da horren gaineko 
beheratzearen % 1 bakoitzeko. 
 

Puntu /100 = 100 – 1 x (eskainitako gehieneko deskontua – eskainitako deskontua) 
 

 4 - PREBENTZIOKO MANTENTZE PLANA  %20,00 

 Ezaugarri teknikoen orriko 11. atalean ezarri bezala. 

 5 - ZUZENKETAKO MANTENTZE  PLANA %20,00 
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 Ezaugarri teknikoen orriko 11. atalean ezarri bezala. 

 
Eskaintzak neurriz kanpokoak direla edo balore anormalak dituztela ebazteko, aztertu egingo da lizitatzailea 
ondorengo kasu hauetakoren batean sartzen ote den, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 
Bateginak 152. artikuluan eta Herri Administrazioetako Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrak 85. 
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz: 

 
 

Lizitatzaile bakarra izanik, aurkeztutako eskaintza ekonomikoak lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
portzentajezko 25 unitatetan beheratzen badu. 

 
Bi lizitatzaile izanik, aurkeztutako eskaintza ekonomikoak beste diru-eskaintza portzentajezko 20 unitatetan 
beheratzen badu. 

 
Hiru lizitatzaile izanik, aurkeztutako eskaintza ekonomikoak portzentajezko 10 unitatetan beheratzen badu 
aurkeztutako eskaintza guztien batez besteko aritmetikoa. Hala ere, batez besteko hori ateratzeko ez da 
sartuko eskaintza ekonomiko altuena, baldin batez besteko hori baino portzentajezko 10 unitate altuagoa 
bada. Dena den, portzentajezko 25 unitateko beherapena neurriz kanpokotzat joko da. 

 
Lau lizitatzaile edo gehiago izanik, aurkeztutako eskaintzak portzentajezko 10 unitatetan beheratzen badu 
aurkeztutako eskaintza guztien batez besteko aritmetikoa. Hala ere, baldin eskaintza horien artean batez 
besteko hori portzentajezko 10 unitatetan gainditzen duten eskaintzak badaude, batez besteko berria 
kalkulatuko da, adierazitako azken kasu horretan sartzen ez diren eskaintzekin bakarrik. Dena den, 
gainerako eskaintzak hiru baino gutxiago badira, batez besteko berria kopuru baxuenak dituzten hiru 
eskaintzekin kalkulatuko da. 

 
Eskaintza neurriz kanpokotzat jotzeko, kontratazio-mahaiak enpresaren kaudimenaren eta aurkeztutako 
eskaintzaren arteko harremana kontuan har dezake. 

 
Kasu horretan, entzunaldia emango zaio eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileari, eskaintzaren balorazioa 
justifikatu dezan eta eskaintzaren baldintzak zehaztu ditzan, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 
Bateginak 152.3 artikuluan zehaztutako parametroetan. 
 

               
 Lizitatzaileak azaldutakoa —eta, beharrezko badira, baita dagozkion txostenak ere— ikusita, kontratazio 
organoak erabakiko du eskaintza kontuan hartu daitekeen ala ez. Erabakitzen bada eskaintza ezin dela bete 
balore anormalak edo neurriz kanpokoak sartu direlako, eskaintza prozeduratik baztertuko du. 

 
 
 
12. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 
 
Kontratazio honen espedientea, bai eta horrekin batera doan dokumentazio teknikoa ere, udal idazkaritzan aztertu 
ahal izango da, bulegoak jendearentzat irekita dauden ordutegian (8:30etik 14:30era), lizitazioaren iragarkia 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita egun baliodun guztietan, 
harik eta eskaintzak aurkezteko epea bukatzen den arte. 
 
Udal idazkaritzarekin harremanetan jartzeko, helbide honetara joan: 
 

ORIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ORIO 
Herriko  plaza 1 – 20810 Orio 
Tel: 943 830346  Fax: 943 130260 
E-mail: bulteknikoa@orio.eus 
Perfil del contratante: http://www.orio.eus 
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Eskaintzak aurretik adierazitako lekuan eta ordutegian aurkeztuko dira, iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita HOGEITAHAMAR EGUN NATURALEKO epean.  

 
Lizitazio hau kontratazio organoaren kontratatzailearen profilean ere argitaratuko da eta web-orri edo atari honetan 
sartuta ikusi ahal izango da: www.orio.eus 
 
Kontratazio honen agiriak eta dokumentu osagarriak ere web-orrian ikus daitezke: www.orio.eus 
 
Eskaintzak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batean idatzita aurkeztu beharko dira. 
 
 
Epea igaro ondoren aurkeztutako proposamenik ez da onartuko, nahiz eta epea amaitu aurretik postetxean aurkeztu 
zirela egiaztatu, non eta postaz bidali zen egunean bertan eskaintza bidali zen data egiaztatzen duen telex, fax, 
telegrama edo mezu elektronikoa bidaltzen ez bazaio kontratazio organoari. Egiaztagiria posta elektronikoz 
bidaltzen bada, horren baliozkotasuna Herri Administrazioetako Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu 
Orokorrak 80.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriko da. 
 
Lizitatzaileek hiru gutunazal (A, B eta C) aurkeztuko dituzte itxita. Gutunazal bakoitzean honako hau 
idatziko da: “ORIOKO LURRAZPIKO EDUKIONTZIEN MANTENU ZERBITZUA PROZEDURA 
IREKI BIDEZ ESLEITZEKO EGINGO DEN KONTRATATAZIOAN PARTE HARTZEKO 
PROPOSAMENA ”. 
 
Gutunazal bakoitzean enpresaren izena eta proposamena izenpetzen duenaren izen-abizenak jarriko dira, zeren 
izatez izenpetzen duen zehaztuz. Hiru gutunazalak izenpetuta egongo dira. 
 
“A” gutunazalaren azpititulua hau izango da: “KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA”. Hona 
hemen “A” gutunazalean aurkeztu beharreko agiriak: 
 
a) Erantzukizuneko aitorpena I) eranskineko ereduaren arabera, Administrazioarekin kontratatzeko legez ezarritako 
baldintzak eta agiri hauetan kontratuari jarri zaizkion betekizunak ere bete egiten dituela adieraziz. 
 
b) Helbide elektronikoa jakinarazpen eta errekerimenduetarako, argibideak edo dokumentazio osagarria eskatzeko 
eta konpondu daitezkeen akatsen berri emateko, II. Eranskineko ereduaren arabera, 
 
“B” gutunazalaren azpititulua hau izango da:   hemen “B” gutunazalean aurkeztu beharreko agiriak: 
 
Plegu honetako 11. klausulan adierazitako 4. eta 5. esleipen-irizpideak betetzen direla  egiaztatzeko 
agiriak. 
 
 
Agiri honetan adierazitako esleipen-irizpideen arabera, eskaintzaren alderdiak baloratzeko 
beharrezko iruditzen zaion dokumentazio guztia sartuko du lizitatzaileak. 
 
 
Gutunazal honetan ez da inondik ere sartuko ez proposamen ekonomikoa ez eta automatikoki kuantifikatu 
daitezkeen esleipen-irizpideei buruzko beste daturik ere; horiek guztiak “C” gutunazalean sartuko dira. 
Aipatutako datu horietako edozein “A” edo “B” gutunazalean sartuz gero enpresa lizitatzailea prozedura 
honetatik kanpo geratuko da, eta ez da “C” gutunazala irekiko. 
 
“C” gutunazalaren azpititulua hau izango da: “KOPURU EDO PORTZENTAJEEN BIDEZ 
EBALUATZEKOAK DIREN ESLEIPEN-IRIZPIDEEN ARABERAKO PROPOSAMEN EKONOMIKOA 
ETA ESKAINTZA”. Hona hemen “C” gutunazalean aurkeztu beharreko agiriak: 
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1.- Kopuruetan edo portzentajeetan baloratzekoa den irizpideari buruzko eskaintza ekonomikoa sartuko da, hain 
zuzen, agiri honetako 11. ataleko 1.,2. eta 3. irizpideetan adierazitakoa. Agiri honen III. eranskineko ereduaren 
araberako eskaintza ekonomikoa aurkeztuko da. 
 
Proposamena enpresa-elkarte batek egiten badu, elkarte hori osatzen duten enpresa guztiek proposamena 
zuzenean edo beren ordezkariaren bitartez sinatu beharko dute. 
 
Gutunazal horretan ez da inondik ere sartuko balio-judizio baten bidez baloratzekoak diren esleipen-irizpideei 
buruzko daturik; horiek guztiak “B” gutunazalean sartuko dira. 
 
Datu horietako edozein “C” gutunazalean sartuz gero, agiri horiek ez dira baloratuko. Horrenbestez, automatikoki 
kuantifikatzekoak diren esleipen-irizpideei dagozkien puntuak soilik emango zaizkie. 
 
 
13. ALDAERAK EDO ALTERNATIBAK  
 
Ezin da aldaerarik sartu. 
 
 
14. AGIRIAK SAILKATZEA, ENPRESAK HAUTATZEA ETA ESKAINTZAK IREKITZEA 
 
Kontratazio-mahaia honela osatu edo eratuko da: 
 
Mahaiburua: Udalbatzakoa edo bere ordez izendatzen duen zinegotzia  
 
Mahaikideak: Obra eta zerbitzutako informazio-batzordeburua  
         Udaleko idazkari - kontuhartzailea 
         Udaleko arkitektoa 
         Udaltzainburua 
 
Idazkaria: Idazkaritzako teknikari juridikoa. 
 
Horrez gain, kontratazio-mahaiak eskatzen dituen udal teknikari guztiak ere agertu ahalko dira mahaian, 
aholkularitza-lanak egiteko. 
 
Proposamenak aurkezteko epea amaitu ondoren, kontratazio-mahaia bilduko da, eta epe eta modu egokian jasotako 
dokumentazioa (“A” gutunazala) sailkatuko du. Hori egiteko Herri Administrazioetako Kontratuen Legearen 
Erregelamendu Orokorreko 81. artikulua eta hurrengoak jarraituko dira. 
 
Aurkeztutako dokumentazioa sailkatu ondoren eta, horrelakorik balego, ikusitako akats edo hutsuneak 
zuzendu eta gero, mahaiak zehaztu egingo du zein enpresak betetzen dituzten agiri honetan finkatutako 
hautaketa-irizpideak, eta espresuki adieraziko du nortzuk izan diren lizitazioan onartuak, baztertuak eta 
bazterketaren arrazoiak. 
 
Dena dela, eskaintza ekonomikoak jendaurreko egintzan irekitzen direnean irakurriko da guztien aurrean zerrenda 
hori. 
 
Aurkeztutako eskaintzak (“B” gutunazala) JENDAURREKO EGINTZAN irekiko dira. 
 
Gero, mahaiko idazkariak lizitatzaile onartuen “B” gutunazala (kopuru edo portzentajeen bidez 
ebaluatzekoak ez diren irizpideak) irekiko du, eta gutunazalean sartutako agirien zerrenda irakurriko 
du. Ondoren, egintza bukatutzat emango da. 
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Jarraian, Kontratazio-mahaiak “B” gutunazaletako edukia udal teknikariei bidaliko die, kopuru edo 
portzentajeen bidez ebaluatzekoak ez diren esleipen-irizpideei buruzko txostena egin dezaten. 
Txosten horrez gain beste txosten tekniko batzuk ere eskatu ahal izango dira, ebazpen-proposamena 
egiteko beharrezkoak direla uste izanez gero. 
 
Eskatutako txostenak jaso ondoren kontratazio-mahaia berriz ere elkartuko da, JENDAURREKOA EZ 
DEN EGINTZAN, eta txostenak baloratu eta lizitatzaile bakoitzari emango zaion puntuazioa 
erabakiko du. 
 
Ondoren, kontratazio-mahaia berriz elkartuko da, JENDAURREKO EGINTZAN, eta lizitatzaile 
bakoitzak lortutako puntuazioaren emaitza jakinaraziko du. Horrez gain, eskaintza onartuak, 
baztertuak eta bazterketaren kausa edo arrazoiak zeintzuk izan diren ere adieraziko du. Hori egin 
ondoren, “C” gutunazalak ireki (kopuru edo portzentajeen bidez ebaluatzeko irizpideak), eta barruan 
sartuta dauden eskaintza ekonomikoak irakurriko dira. 
 
“C” gutunazala irekitzeko jendaurreko egintza Orioko Udaleko kontratatzailearen profilean 
adierazitako toki eta egunean izango da. 
 
Kontratazio-mahaiari beharrezko iruditzen bazaio, “C” gutunazalak udal teknikariei bidaltzea erabaki 
dezake, haiek azter ditzaten eta formula aritmetikoen bitartez ebaluatzekoak diren irizpideei buruzko 
txostena egin dezaten. 
 
Gero, kontratazio-mahaiak esleipen proposamena aurkeztuko dio Alkatetzari. 
 
 
15. KONTRATUA ESLEITZEA 
 
Eskaintzak ireki eta hurrengo egunetik kontatzen hasita hilabeteko epean egingo da kontratuaren esleipena. 
 
Epe horretan esleipenik egiten ez bada, lizitatzaileek euren eskaintzak atzera bota ditzakete, eta baita, halakorik 
balego, jarritako behin-behineko bermeak ere. 
 
Dena den, esleipena nahitaez egin behar da, baldin eta aurkeztutako eskaintzaren batek klausulen agirian eskatutako 
baldintzak betetzen baditu. Kasu horretan lizitazioa ezingo da hutsik laga. 
 
Edonola ere, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak 155. artikuluan xedatutakoari jarraiki, 
kontratazio-organoak, esleipena egin baino lehen, kontratua ez egitea erabaki dezake, herri-onurako arrazoiak direla-
eta; edota izapidetutako prozeduran atzera egin dezake, prozedurak akats konponezinak baditu. 
 
Kontratuaren esleipenak beti arrazoitua izan behar du, eta izangai edo lizitatzaileei jakinaraziko zaie. Aldi berean, 
kontratazio-organoaren kontratatzailearen profilean ere argitaratuko da. 
  
Kontratazio-mahaiak egindako proposamena ikusita, kontratazio-organoak eskaintza ekonomiko onena egiten 
duen lizitatzaileari eskatuko dio ondorengo zirkunstantziei buruzko frogagiriak aurkez ditzala, errekerimendua 
jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasi eta hamar egun balioduneko epean:  
 
a) Lizitatzaileak bere izenean badihardu: nortasun-agiri nazionala. Beste pertsona edo erakunde baten izenean 
badihardu: nortasun-agiri nazionala eta notario-ahalorde askietsia. 
 
b) Lizitatzailea pertsona juridikoa izanez gero, eratze edo aldaketa eskritura aurkeztuko du, Merkataritza 
Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio fiskaleko zenbakia, baldin inskripzioa derrigorrezkoa bada, 
aplikatu behar zaion merkataritzako legediaren arabera. Hala ez bada, eraketaren, estatutuen edo fundazio-
egintzaren eskritura edo agiria aurkeztuko du jarduteko gaitasuna duela frogatzeko. Agiri hori erregistro ofizial 



 

9 
Herriko plaza, 1 20810 ORIO 943 83 00 28, 943 83 03 46 Fax:943 13 02 60 bulegoak@oriokoudala.com CIF/IFK: P‐2006600‐G 

egokian inskribaturik egongo da, hala behar denean, eta bertan agertuko dira lizitatzailearen jarduera zuzentzen 
duten arauak. Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europako Erkidegokoak, lanbide edo merkataritza 
erregistro bateko inskripzioaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute, beren estatuko legeriak inskribatu beharra 
ezartzen baldin badie. Edo bestela, zinpeko aitorpen bat edo ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, aplikatzekoak 
diren erkidegoko xedapenekin bat etorriz. 
 
c) Indarrean dauden xedapenek agindu bezala, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak kitatuta daudela 
egiaztatzen duten agiriak. 
 
d) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (JEZ) alta emanda dagoela egiaztatzea, hain zuzen ere, kontratuaren 
xedeari dagokion epigrafean. Horretarako alta aurkeztuko da, baldin aurtengo ekitaldiari badagokio, edo JEZen 
azken ordainagiria gainerako kasuetan. Bi kasuetan erantzukizunezko aitorpena ere aurkeztuko da, adierazteko 
zerga horren matrikulan ez duela bajarik hartu. 
 
 
e) Hainbat enpresarik lizitaziora aldi baterako enpresa-elkartea eratuz jotzen badute, taldekide bakoitzak jarduteko 
gaitasuna eta kaudimena egiaztatu beharko ditu aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera; esleipendun irteten 
badira, aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratuko dutela adierazten duen konpromisoa ere erantsi beharko da. 
Era berean, aldi baterako enpresa-elkarteko kide bakoitzak egingo duen lana adieraziko dute proposamenean, 
bakoitzaren kaudimen-baldintzak egiaztatu eta zehazteko. 
 
f) Atzerriko enpresak badira, kontratuarekin zuzen edo zeharka zerikusia duten gorabehera 
guztietarako, Espainiako epaitegi edo auzitegien menpe jarriko direla adierazi beharko dute, eta, hala 
egokituz gero, lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari uko egingo lioketela.  
 
g) Publizitate ofiziala egiteko gastuak ordaindu, gehienez 300 €. 
 
h) Behin betiko bermea eta, hala badagokio, baita berme osagarria ere jarri izanaren ziurtagiria. 
 
i) 600.000 euroko erantzukizun zibileko aseguru-polizaren kopia ekarri. 
 
 
a), b) eta c) letretan adierazitako zirkunstantziak honela egiaztatu ahal izango dira: Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lizitatzaileen Erregistro Ofizialeko ziurtagiri bidez; Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Estatuko Erregistro 
Ofizialeko ziurtagiri bidez; edo Europako erkidegoko sailkapeneko ziurtagiri bidez, Sektore Publikoko Kontratuen 
Legearen Testu Bateginak 84. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Kasu horretan, ziurtagiriarekin batera 
lizitatzailearen zinpeko aitorpena aurkeztu beharko da, azaltzen duena ziurtagiri horretan adierazitako 
zirkunstantziek ez dutela inolako aldaketarik izan. 
 
Esleipen dataren aurreko urtean Orioko Udalak izapidetutako beste kontratazio-espediente baterako A) atalean 
eskatutako dokumentazioa aurkeztu dutenek ez dute berriz aurkeztu beharrik izango, baldin eta agiri horietan 
aldaketarik egon ez bada. Zirkunstantzia hori erantzukizunpeko aitorpenaren bidez agerraraziko dute. 
 
Aurreko hamar eguneko epea bukatu eta hurrengo bost egun baliodunetan egingo da esleipena, betiere lizitatzaileak 
adierazitako dokumentuak aurkeztu baditu eta behin betiko bermea jarri badu 
 
Kontratua ez bada esleitzen adierazitako epean errekerimendua behar bezala bete ez duelako, beste deialdi bat 
egin aurretik Administrazioak aukera izango du beste esleipen bat egiteko, lehenengoaren atzetik datorren 
lizitatzailearen edo lizitatzaileen alde, horien eskaintzak sailkatuta gelditu diren hurrenkeraren arabera, baldin 
hori egiterik badago eta esleipendun berriak oniritzia ematen badu. Kasu horretan hamar egun balioduneko epea 
emango zaio esleipendun berriari aurrez adierazitakoa betetzeko. 
 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak 155.2 artikuluan aurreikusitakoaren babesean, kontratua 
egiteari uko egiten bazaio edo prozeduran atzera egiten bada, esleipenaren aurretik kontratazio organoak hala 
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erabaki duelako, lizitatzaileei lizitazioak eragindako gastuen konpentsazioa Administrazio honek ezarriko du, 
aurrez entzunaldia egin eta horiek justifikatuta. 
 
Aurkeztutako eskaintzak, bai onartutakoak bai ireki gabe baztertutakoak edo ireki ondoren atzera botatakoak, 
bere espedientean artxibatuko dira. Kontratua esleitu ondoren errekurtsoak jartzeko epea irekiko da. Epe horretan 
errekurtsorik jarri ez bada, proposamenarekin batera aurkeztutako dokumentazioa aurkeztu zutenen eskura 
utziko da. 
 
Dokumentazio hori interesdunen eskura jartzen denetik hilabeteko epean (1 hilabete) inork jasotzen ez badu, 
Administrazioak pertsona edo enpresa lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazioa suntsitzea erabaki dezake.  
 
Kontratua lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokitzen den agiri administratiboan formalizatu behar da, 
horretarako Udalaren aurrean aurkeztuz.  
 
Administrazioaren erruagatik kontratua gauzatu gabe geratzen bada, atzerapenak eragindako kalte-ordainak 
ordainduko zaizkio kontratistari.  
 
 
16. KONTRATUA FORMALIZATZEA 
 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak 156. artikuluan aurreikusitako moduan, lizitazioaren 
baldintzetara zehatz-mehatz egokitzen den agiri administratiboan formalizatu beharko da kontratua, eta orduantxe 
geratuko da formalizatuta kontratua. 
 
Kontratuaren formalizazioa argitaratu egingo da, bertan ezarritako irizpideekin bat etorrita, Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen Testu Bategineko 154. artikulutik aplikatu ahal zaizkion xedapenek ezarritakoaren arabera.  
 
 
III. KONTRATUA BETETZEA 
 
17. KONTRATUA BETETZEA 
 
Kontratua esleipendunaren gain eta kontura burutuko da. 
 
Kontratua betetzeko Agiri honetan jasotako klausulak eta, kasuan kasu, espedienteari erantsitako zehaztapen 
teknikoak jarraituko dira, eta betiere, Administrazioaren zuzendaritza, ikuskapen eta kontrolpean. Administrazioak 
idatziz nahiz ahoz erabili ahal izango ditu ahalmen horiek. 
 
Enpresa kontratistari edo bere mendeko pertsonei lepora dakizkiekeen ekintzengatik edo ez-egiteengatik 
kontratuaren martxa ona arriskuan jartzen denean, Administrazioak kontratuaren martxa ona lortzeko edo 
berreskuratzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartzea agindu dezake. 
 
Enpresa esleipenduna behartuta dago, Udalak onartutako klausulen agirietan adierazitako baldintzetan, 
hitzartutako zerbitzua ematetik eratorritako betebeharrak betetzera, baita indarrean dagoen legedia aplikatzetik 
eratorritakoak ere. Horiez gain ondorengoak burutuko ditu: 
 
a) Orioko lurrazpiko edukiontzien mantenu zerbitzua erregularki eta jarraian ematea, eta behar den 

bezalako prestutasunez. Horrez gain, kontratuak dirauen artean zerbitzua emateko atxikitako langileen bajak 
(istripu edo gaixotasun, opor edo abarregatik sortutakoak) bete beharko ditu.  

 
b) Bezeroekiko zerbitzu zuzenerako eskaintzan zehaztutako langileak jartzea, eta langile horiek egonkor 

mantentzea, etengabeko gorabeherarik gabe. 
 
c) Dagokion Udal Zerbitzuei berehala jakinaraztea kontratatutako zerbitzua ematean sortutako gorabehera 

guztiak, bai eta zerbitzuan izandako edozein ordutegi-aldaketa ere. 



 

11 
Herriko plaza, 1 20810 ORIO 943 83 00 28, 943 83 03 46 Fax:943 13 02 60 bulegoak@oriokoudala.com CIF/IFK: P‐2006600‐G 

 
 
 
18. ENPRESA KONTRATISTAREN LAN-BETEBEHARRAK  
 
Argibide gisa, baina ez zehatz-mehatz, honakoak lirateke: 
 
1.- Kontratu honen xede diren lanak egiten erabiltzen dituen langileekin, lanaren, Gizarte Segurantzaren, laneko 
segurtasun eta higienearen, eta laneko arriskuen prebentzioaren arloan indarrean dauden legezko xedapenak eta 
kontratuak dirauen bitartean ateratzen diren berriak ere betetzea. Udalak ez du inolako erantzukizunik izango xedapen 
horiek betetzen ez baditu. 
 
Prebentzio gaietan elkarren informazioa izateko eta enpresa koordinazioari ekiteko, kontratuaren esleipendunak 
honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu: 
 

a) Harremanetarako pertsona (izena eta telefono zenbakia). 
 

b) Enpresak ezarritako prebentzio antolakuntza-eredua (berea bada, arduradunaren titulazioa eta, kanpoko 
erakunde batekin itundua bada, itunaren dokumentua). 

 
c) Istripuetarako larrialdi-telefonoa. 

 
d) Laneko Arriskuen Ebaluazioa eta egin beharreko lanen prebentzioaren Plangintza. 

 
2.- Hamabost eguneko epean Udalari jakinaraztea lan-taldeko kideei gertatzen zaizkien ezgaitasun edo 
bateraezintasun guztiak. 
 
3.- Baldintzen agirian adierazitako dokumentazioa Udalean aurkeztea. 
 
4.- Lanak egin ahala Udalari horien berri ematea, eta etengabeko harremana izatea Udaleko teknikariekin. 
Horretarako, Orioko Udalari lan horiek ikuskatu eta kontrolatu behar dituenean erraztu egin behar zaio zeregin 
hori eta Zarauzko Udaletik jasotzen dituen ohar eta jarraibideak bete. 
 
 
 
19. ESLEIPENDUNAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA BURUTZERAKOAN BESTE 
BATZUEI KALTEAK ERAGITEN BADIZKIE 
 
Enpresa esleipendunaren ardura da, kontratua betetzeak dakartzan lanen ondorioz, hirugarrengoei egindako kalteak 
eta galerak bere gain hartzea, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak 214. artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz. Horren ondorioetarako, 600.000 euroko aseguru-poliza bat izenpetu beharko du.  
 
Estaldura horrek indarrean jarraitu beharko du kontratuak irauten duen denbora osoan zehar eta, hala badagokio, 
baita kontratuaren luzapenean ere. 
 
 
20. KONTRATUA ALDATZEA 
 
Kontratua aldatzeko arrazoia izango da zerbitzua emango duten langileen lan baldintzak arautzen dituen enpresa 
hitzarmen baten ondorio ekonomikoei Udalak aurre egiteko konpromisoa hartzea. Arrazoi horrengatik kontratuaren 
prezioa %50a arte igo ahal izango da gehienez ere. 
 
Kontratuak izan ditzakeen aldaketei dagokienez, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak (105etik 
108. artikulura) xedatutakoa beteko da. 
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21. LANAK HARTZEA ETA BERME-EPEA 
 
Kontratu honen izaeragatik ez da berme-eperik ezarriko. 
 
 
22. KONTRATISTARI EZARRI BEHARREKO ZIGORRAK   
 
A) KONTRATUA BURUTZEKO EPEAK BETETZEN EZ BADITU 
 
Enpresa kontratistak, bere erruagatik, kontratua burutzeko epe osoa edo partzialak igarotakoan burutu gabe baldin 
baditu egin beharreko lanak, Administrazioak bi aukera izango ditu: kontratua bertan behera utzi eta bermea 
bereganatzea, edo lanak burutu arte igarotzen den egun bakoitzeko diru-zigorra ezartzea: egunean 0,20 euro, 
kontratuaren prezioaren 1.000 euro bakoitzeko. 
 
Atzerapenagatiko zigorrak ezin izango dira inoiz ere kontratuaren aurrekontu osoaren %5etik gorakoak izan. 
Horregatik, muga horretara heltzen bada kontratazio-organoak aukera izango du kontratua bertan behera uzteko edo 
zigor gehiago ezarri eta burutzapenean aurrera egin dadila erabakitzeko. 
 
B) PRESTAZIOAK ZATIKA BETETZEN BADITU 
 
Kontratistak, bere erruagatik, kontratuan zehaztutako prestazioak partzialki burutu gabe utzi baldin baditu, 
Administrazioak bi aukera izango ditu: kontratua bertan behera uztea, edo zigorra ezartzea (kontratuaren prezio 
osoaren % 10ekoa). 
 
Prestazioa gaizki betetzen bada, Administrazioak zigorra jarri ahal izango du: kontratuaren aurrekontuaren % 
10ekoa. 
 
 
23. KONTRATUA BUKATZEKO ARRAZOIAK 
 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak 223 eta 308 artikuluetan ezartzen dituenak. 
 
 
24. ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK   
 
Administrazioari honakoak dagozkio: a) kontratua interpretatzea b) kontratuan sor daitezkeen zalantzak argitzea c) 
herri-onurako arrazoiengatik kontratua aldatzea d) kontratua amaitzea eta amaiera horren ondorioak zehaztea, 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginean eta Herri Administrazioetako Kontratuen Legearen 
Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta horiek zehaztutako baldintza eta ondorioak betez. 
 
 
25. KONTRATUA BESTE BATI LAGATZEA. AZPIKONTRATAZIOA 
 
Orioko Udalak berariaz baimendu ezean, esleipendunak ezingo dizkio kontratuaren eskubideak eta betebeharrak 
beste pertsona edo erakunderen bati laga edo eskualdatu. 
 
Halaber, aurretik Udalak espresuki baimendu ezean, esleipendunak ezingo dio lanen zati bat hirugarren bati 
azpikontratatu.  
 
 
 
 
III.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 
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26. IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 
 
Klausulen agiri honen arabera egin behar den kontratua administrazio bereziaren mailakoa izango da, eta 
kontratuan bertan zehazten ez den guztiari dagokionez, honako hauek bete beharko dira: 
 
1 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina. 
 
2 Herri Administrazioetako Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra. 
 
3 Eta kasuan kasu, Herri Administrazioetako kontratazioan aplika daitezkeen arauak 
 
Administrazio-klausula Zehatzen eta espedientearekin batera doan dokumentazio teknikoaren artean kontraesanak 
izanez gero, agiri honetan zehaztutakoa nagusituko da. 
 
 
29. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 
 
Kontratazio honen ondorioz datu pertsonalak erabili behar badira, kontratistak Sektore Publikoko Kontratuen 
Legearen Testu Bateginak hogeita seigarren Xedapen Gehigarrian adierazitako obligazioak bete beharko ditu. 
Xedapen hori izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoari eta horren 
garapeneko araudiari buruzkoa da. 
 
 
30. JURISDIKZIO ESKUDUNA 
 
Era berean, kontratutik sortzen diren auziak administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren menpe egongo dira. 
Nolanahi ere, bi alderdiek nahi izanez gero, auziak arbitrajearen bitartez konpon daitezke, indarrean dagoen 
legedian zehaztutakorekin bat etorriz. 
 
Kontratua interpretatzetik, aldatzetik, bukatzetik eta horren ondorioetatik sortzen diren auziak kontratazio-
organoak ebatziko ditu. Horretarako hartutako akordioek administrazio-bidea agortu egingo dute eta berehala 
bete beharrekoak izango dira. Akordio horien aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, 
jurisdikzio hori arautzen duen Legean xedatutakoarekin bat etorriz; dena den, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 116 eta 117. 
artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, interesdunek aukerako berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango dute. 
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I ERANSKINA 
 
AITORPEN EREDUA 
 
Lizitatzailearen datuak:  

Izen-abizenak:............................................................................................................... …................................................................................ 

Helbidea: ............................................................... Posta Kodea: .................................. …............................................................................. 

NAN: .............................................. Telefonoa .......................................... e-mail:......................................................................................... 

 

Ordezkariaren datuak (ordezkaririk egonez gero)  

Izen-abizenak ............................................................................................................. ….................................................................................. 

Helbidea ............................................................. Posta Kodea ................................... .................................................................................... 

Nortasun-agiria edo IFK (pertsona juridikoa bada): ....................................... …....................................................................................... 

Telefonoa ....................................................................................................................................................................................................... .. 

 
 

 
ORIOKO LURRAZPIKO EDUKIONTZIEN MANTENU ZERBITZUA kontratatzeko Orioko 

Udalak dei egindako prozeduraren berri izan dut, eta hona hemen nire  
 

 
ADIERAZPENA 

 
I. Aipatutako entitatea, bere administrari eta legezko ordezkariak, eta honakoa sinatzen duena ez 
daude sartuta, ondorengo lege honetan adierazitakoaren arabera kontratatzea galarazten duen inolako 
debeku edo ezintasunetan: azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu bidez onartu zen Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 60 artikulua. 
 
II. Aipatutako entitateak beteta ditu indarrean dauden lege xedapenek ezarritako zerga betebeharrak 
eta Gizarte Segurantzarekikoak. 
 
III. Aipatutako entitatea alta emanda dago Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan, dagokion 
epigrafean.  
 
IV. Aipatutako entitateak zergaldian ez du zerga-zorrik Administrazio kontratatzailearekin, edo 
bermatuta dauzka zerga-zor horiek. 
 
V. Aipatutako entitateak bete egiten ditu kontratu hau lortu ahal izateko administrazio-baldintza 
zehatzen agirian adierazitako baldintza guztiak eta, bereziki, 4. eta 15. klausuletan adierazitakoak. 
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II. ERANSKINA 
 
JAKINARAZPENAK JASOTZEKO  BIDEA IZENDATZEA 
 
 
 
....................... jauna/andreak, adinez nagusia, (NAN:......................), bere izenean edo ............................... 
......................................... enpres(ar)en ordezkari gisa eta LRJAP-PACeko 59. artikuluan xedatutakoari 
jarraiki, honakoa adierazten dut: 
 
ADIERAZPENA 
 
Lizitazio hau dela-eta (ORIOKO LURRAZPIKO EDUKIONTZIEN MANTENU ZERBITZUAREN 
KONTRATUA PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEA) Udalak egin beharreko edozein 
jakinarazpen jasotzeko lehentasunezko bide gisa, honako hau izendatzen dut: 
 

 Posta 
elektronikoa: ……………………………………………. 

 Helbidea  
......................................................................... 

 
Oharrak: Lehen zutabean, aukeratu X batekin posta elektroniko edo helbide fisikoa aukeratzen duzun; 
bietako bat bakarrik aukeratu. Helbide elektronikoa aukeratu bada, helbide elektroniko hori erabat 
baliagarria izango da jakinarazpenak egiteko. 
 
 
 
 
 
.......................................-(e)n, 2015eko ....................................-(e)an. 
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III ERANSKINA 

 
ESKAINTZA EREDUA 
 
Lizitatzailearen datuak:  

Izen-abizenak:............................................................................................................... …................................................................................ 

Helbidea: ............................................................... Posta Kodea: .................................. …............................................................................. 

NAN: .................................................................................................. Telefonoa ............................................................................................ 

 

Ordezkariaren datuak (ordezkaririk egonez gero)  

Izen-abizenak ............................................................................................................. ….................................................................................. 

Helbidea ............................................................. Posta Kodea ................................... .................................................................................... 

Nortasun-agiria edo IFK (pertsona juridikoa bada): ....................................... …....................................................................................... 

Telefonoa ....................................................................................................................................................................................................... .. 

 
 
ORIOKO LURRAZPIKO EDUKIONTZIEN MANTNU ZERBITZUA kontratatzeko Orioko Udalak dei 
egindako prozedura irekiaren berri izan dut, eta hona hemen nire  
 
ADIERAZPENA 

 
 

 1º) Hitz ematen dut kontratuan ezarritakoa burutuko dudala, ondoren adierazitako prezioan eta kontratuak irauten 
duen denbora guztian. Prezio horren barruan gastu guztiak sartzen dira, zergak, gastuak, tasak eta edozein arlo fiskalen 
arbitrajea, bai eta kontratistaren irabazi industriala ere. 
 

1. ………….……….. € (……………….……… € + …………………….BEZ) 
 
 
 
 2º) Ezagutzen ditut Baldintza Teknikoen Agiria, Administrazio Klausula Zehatzen Agiria eta kontratu hau arautu 
behar duten gainerako agiriak. Horiek horrela, neure gain hartu eta ontzat ematen ditut oso-osorik. 
 
 3º) Enpresa ireki, instalatu eta jarduteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen baldintza guztiak betetzen ditu 
ordezkatzen dudan enpresak. 
 
 
 

 
......................., 2016eko...........................ren …...............(e)an 
 


