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I. KONTRATUAREN EDUKIA 
 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Kontratuaren xedea Legorretako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idaztea izango da, agiri honekin, 

baldintza teknikoen agiriarekin eta espedientean agertzen den gainerako dokumentazioarekin bat etorriz, 

eta kontratu-izaera izango du. 

 

Kontratuaren xedeari dagokion CPV nomenklaturaren kodifikazioa 71400000-2 da. 

 

 

2. GAUZATZEKO EPEA 

 

Lanen idazketa eta aurkezpena fase eta epeetan egingo dira, eta esleipendunak egokitu ahal izango ditu 

bere proposamen metodologikoan. Hona hemen laburpen bat (preskripzio teknikoen 3. atalean garatua): 

 

Lehen fasea: herritarrek parte hartzeko programa. 

 

Erakunde esleipendunak Herritarren Partaidetzarako Programa diseinatu eta aurkeztuko du, Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko EAEko 2/2006 Legearen eta 46/2020 Dekretuaren arabera. Dokumentu 

horrek Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egiteko, izapidetzeko eta onartzeko faseak deskribatuko ditu, eta 

fase horietan herritarrek parte hartzeko mekanismoak ezarriko ditu. 

 

Epea: hilabete, kontratua sinatzen denetik. 

 

Oharra: Legorretako Plan Estrategikoko herritarren parte-hartzearekin bat egiten du. 

 

Udalak Legorretako Plan Estrategikoa garatzen ari da. Plan horren barruan, garrantzi berezia duen 

elementuetako bat udal-mailan partaidetza-prozesu zabal bat garatzea da. Prozesu hori aldez aurreko lanen 

lehen fase batek, diagnostikoari eskainitako bigarren fase batek eta proposamen-fase batek osatuko dute. 

 

Parte-hartze prozesu horren garapena 2021erako aurreikusten denez, HAPOren parte-hartze prozesuaren 

diseinuaz arduratzen direnek prozesu horren emaitzak kontuan hartu beharko dituzte, bi prozesuen 

sinergiak aprobetxatzeko. 

 

Bigarren fasea: Hirigintza Diagnostikoa 

 

Egindako azterlanari buruzko diagnostiko tekniko bat lortu ondoren, herritarren parte-hartzean 

oinarritutako azterketa subjektibo batekin osatuko da, ezagutza eta sentsazio kolektiboak atzemateko. 

 

Epea: sei hilabete PPC aurkezten denetik. 

 

Hirugarren fasea: HAPOren aurrerapena eta Ingurumen Dokumentu Estrategikoa 
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Egindako azterketa-diagnostikotik eta hirugarren fase honetako proposamen-prozesu parte-hartzailetik 

abiatuta, ordenamendurako hainbat aukera planteatzen dira, eta, horrela, Plan Orokorraren Aurrerapena 

osatzen da, eta hasierako dokumentu estrategikoa idatziko da. 

 

Epea: sei hilabete diagnostikoa aurkezten denetik. 

 

Laugarren fasea: aurrerapena jendaurrean jartzearen ondoriozko txostena. 

 

Barnean hartzen ditu Aurrerapena jendaurrean jartzearen ondorioz egindako iradokizunei eta fase horretan 

eskatutako txostenei buruzko txosten zehatzak. 

 

Epea: 60 egun jendaurrean jartzeko epea amaitzen denetik. 

 

Bosgarren fasea: plan Orokorra idaztea eta Ingurumen Azterlan Estrategikoa 

 

Behin udal-erabakia jasota, non jasotzen baitira erredakzio-taldeak plan orokorraren dokumentazioa 

idazteko erabiliko dituen irizpideak eta helburuak, dokumentu propioa prestatzeko fasea hasiko da, eta, 

azkenik, hiri-antolamenduko plan orokorra izango da. 

 

Epea: zortzi hilabete, aurrerapena onartu dela jakinarazten denetik. 

 

Seigarren fasea: HAPOa jendaurrean jartzearen ondoriozko txostena 

 

HAPO jendaurrean jartzearen ondorioz egindako alegazioei eta fase horretan eskatutako sektore-txostenei 

buruzko txosten zehatzak jasotzen ditu. 

 

Epea: 60 egun L-tik aurrera 

 

Zazpigarren fasea: HAPO idaztea, behin-behineko onarpena emateko. 

 

HAPOren testu bategina egingo da, eta bertan jasoko dira sektorekako txosten lotesleetan ezarritako 

aldaketak, Diputazioaren Ingurumen Adierazpen estrategikoa sartzea, hala badagokio, bai eta osoko 

bilkurak onartu eta onartutako alegazioak ere. 

 

Epea: bi hilabete, onartutako egintza helarazten denetik. 

 

Zortzigarren fasea: behin betiko onartzeko HAPO idaztea. 

 

HAPOa LBOri bidali eta Batzordearen txostena jaso ondoren, hala badagokio, txosten horretan ezarritako 

baldintzak betez, eranskin bat idatziko da edo HAPOren dokumentazioa birfundatu egingo da. 

 

 Epea: hilabete, LBOren txostena helarazten denetik. 

 

Bederatzigarren fasea: HAPOren testu bategina, argitaratzea onartzeko. 

 

HAPOn aldundiari bidaliko zaio, behin betiko onar dezan, eta haren erantzuna jasota, hala badagokio, 

txosten horretan ezarritako baldintzak betez, amaierako dokumentua edo testu bategina idatziko da, eta 

Aldundiak argitaratzeko bidaliko du. 
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Epea: bi hilabete Aldundiaren txostena helarazten denetik. 

 

Kontratista berandutze-egoeran dagoela ulertuko da aipatutako epeak igarotzeagatik, eta ez da 

beharrezkoa izango Administrazioak aldez aurretik agintzea. 

 

 

3. BALIO ZENBATETSIA 

 

Kontratuaren balio zenbatetsia, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 101. artikuluan 

aurreikusitakoaren arabera ezarria, 175.000 eurokoa da (BEZik gabe). 

 

 

4. KONTRATUAREN AURREKONTUA ETA GEHIENEKO PREZIOA 

 

Kontratuaren gehieneko aurrekontua 175.000 euro gehi 36.750 eurokoa izango da, BEZaren % 21aren 

kontzeptuan, guztira 211.750 euro. 

 

Prezio horretan sartzen dira enpresa esleipendunak egin behar dituen gastu guztiak (adibidez, gastu 

orokorrak, finantza-gastuak, mozkinak, aseguruak, garraioak eta joan-etorriak, teknikarien ordainsariak, 

egiaztatze- eta enkargu-gastuak, paketatze-, ontziratze- eta manipulatze-gastuak, tasak, lizentziak, bisak 

eta mota guztietako zergak udal-, probintzia-, autonomia- eta estatu-mailan, BEZaren zergari dagozkionak 

izan ezik). 

 

Beheranzko lizitatzaileek prezioa hobetu ahal izango dute. 

 

 

5. FINANTZAKETA. AURREKONTU-PARTIDA 

 

Kontratuari dagozkion betebehar ekonomikoak aplikazio hauen kontura ordainduko dira: 

 

Aurrekontuaren aplikazioa Zenbatekoa 

1.400.642.150.00.01 2021 

 

50.000,- €. 

5.400.642.150.00.01 2022 

 

55.000,- €. 

5.400.642.150.00.01 2023 

 

56.750,- €. 

1.400.642.150.00.01 2024 

 

50.000,- €. 
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6. ORDAINTZEKO MODUA 

 

Ordainketa deskribatutako faseak betetzean egingo da, eta urteen araberako aurreikuspena honako koadro 

honetan dago jasota: 

 

FASEAK    

1 FASEA  Herritarren parte hartze programa 1 hilabete %5 

2 FASEA  Hirigintzako diagnostikoa 6 hilabete %10 

3 FASEA  HAPOren aurrerapena eta ingurumen-dokumentu 
estrategikoa 

6 hilabete %10 

Jendeaurrean jartzea 2 hilabete 

4 FASEA  Aurrerapena jendaurrean jartzearen ondoriozko txostena 2 hilabete %5 

5 FASEA  HAPOa idaztea eta ingurumen-azterketa estrategikoa 8 hilabete %20 

HAPOa jendeaurrean jartzea 2 hilabete 

6 FASEA  HAPOa jendaurrean jartzearen ondoriozko txostena 2 hilabete %5 

7 FASEA  HAPO idaztea, behin-behinean onartzeko 2 hilabete %20 

HAPOa jendeaurrean jartzea 2 hilabete 

8 FASEA  HAPO behin betiko onartzeko idaztea 1 hilabete %10 

Txostena idaztea 3 hilabete 

9 FASEA  HAPOren testu bategina, argitaratzea onartzeko 2 hilabete %15 

GUZTIRA:             40 hilabete %100 

 

 

Ordainketa legezko epeetan egingo da, fakturek teknikariaren eta kargu politikoaren oniritzia jaso ondoren. 

 

 

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Ez dagokio. 

 

 

8. BEHIN BETIKO BERMEA 

 

Behin-behinekoa: ez. 

 

Kontratuaren esleipendunak, bere gain hartutako betebeharrak betetzen dituela bermatzeko, behin betiko 

bermea eratu beharko du, esleipen-prezioaren % 5ekoa, BEZa kenduta. 

 

Behin betiko bermea eratzeko epea hamar egun baliodunekoa izango da, errekerimendua jaso eta hurrengo 

egunetik aurrera, eta SPKLren 108. artikuluan ezarritako edozein bide erabilita eratu ahal izango da. 

Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik bermea epe horretan eratzen ez bada, esleipendunak 

behin betiko esleipena bertan behera utziko du, beste izapiderik gabe. Kasu horretan, puntuazio handiena 

lortu duen hurrengo lizitatzaileari esleitu ahal izango zaio kontratua. 

 

Behin betiko bermea Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 110. artikuluan aipatzen diren kontzeptuen 

araberakoa izango da. Kontzeptu horien artean jasotzen da enpresa kontratistak ez betetzea hirugarrenei 

eragindako kalte-galerak ordaintzeko betebeharra (SPKLren 196. artikuluan aurreikusitakoa), kontratuaren 

xede diren prestazioak oker gauzatzearen ondorioz. 
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Bermea, osoa zein partziala, SPKLren 111. artikuluan xedatutakoaren arabera itzuliko da, berme-epea 

amaitu eta esleipendunak kontratu-betebehar guztiak bete ondoren, betiere inolako erantzukizunik ez 

badago. 

 

 

9. KONTRATUA GAUZATZEA 

 

Baldintza berezi gisa eskatzen da esleipendunak arrisku profesionalengatiko kalte-ordainen aseguru bat 

aurkeztea, gutxienez 200.000,00 eurokoa, berme hauek barne: 

• Ustiapen-erantzukizun zibila. 

• Erantzukizun zibil profesionala, dokumentuen eta espedienteen kalteak barne. 

• Lan-istripuengatiko erantzukizun zibila. 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebehartzat hartzen dira, eta, beraz, SPKLren 202.1 artikuluan 

aurreikusitakoaren babesean, horiek ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat hartu ahal izango da, 

211.1.f artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Kontratistak bere gain hartuko du kontratua gauzatzea. 

 

Kontratua agiri honetan jasotako klausulen arabera gauzatuko da, eta, hala badagokio, espedienteari 

erantsitako zehaztapen teknikoen arabera, administrazioaren zuzendaritzapean, ikuskaritzapean eta 

kontrolpean; Administrazioak idatziz zein ahoz baliatuko ditu ahalmen horiek. 

 

Kontratistari edo haren mendeko pertsonei egotz dakizkiekeen egintzen edo ez-egiteen ondorioz 

kontratuaren martxa ona arriskuan jartzen bada, administrazioak kontratua behar bezala betetzeko edo 

ordena horretara itzultzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartzeko eskatu ahal izango du. 

 

 

10. KONTRATISTAREN LAN-BETEBEHARRAK 

 

Enpresa kontratistak nahitaez bete behar ditu lan-arloan, Gizarte Segurantzan eta laneko segurtasun- eta 

higiene-arloan indarrean dauden lege-xedapenak, bai eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 

otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 

3/2007 Lege Organikoan ezarritako printzipioak eta betekizunak ere. 

 

Betebehar horiek ez betetzearen ondoriozko erantzukizun guztiak enpresa kontratistari egotzi ahal izango 

zaizkio. 

 

Zerbitzua ematera atxikitako langileak enpresa kontratistaren mende baino ez dira egongo, eta, beraz, 

enplegua errazten duen enpresa kontratista bera izango da enplegua errazteari datxezkion eskubide eta 

betebeharren erantzule bakarra. 

 

Enpresa kontratistak enpresaburu orori dagokion zuzendaritza-gaitasuna eraginkortasunez eta etengabe 

gauzatzeko betebeharra du, kontratua gauzatzeaz arduratzen den lantaldeko langile guztiei dagokienez. 

Izango dira 

 

Enpresa kontratistak enpresaburu orori dagokion zuzendaritza-gaitasuna eraginkortasunez eta etengabe 

gauzatzeko betebeharra du, kontratua gauzatzeaz arduratzen den lantaldeko langile guztiei dagokienez. 
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Bereziki bereak izango dira honako betebehar hauek: soldatak negoziatu eta ordaintzea; baimenak, 

lizentziak eta oporrak ematea; bajak edo absentziak egonez gero, ordezkoak ezartzea; Gizarte Segurantzari 

dagozkion legezko betebeharrak betetzea, kotizazioak eta prestazioen ordainketa barne, hala dagokionean; 

laneko arriskuen prebentzioaren arloko legezko betebeharrak betetzea; diziplina-ahala baliatzea; eta ABren 

arteko kontratu-loturatik eratorritako eskubide eta betebehar guztiak betetzea. 

 

 

11. JARRAIPENA ETA KONTROLA. KONTRATUAREN ARDURADUNA 

 

Kontratuaren zuzendaritza eta ikuskapena pleguetan izendatzen diren udal-langileei dagokie (arduradun 

tekniko eta politikoei esleitutako ahalmenei kalterik egin gabe, ezta Alkatetzaren irizpide gorenari kalterik 

egin gabe ere), eta jarraibideak egin ahal izango ditu, baldin eta baimendu gabeko prestazioetan 

aldaketarik eragiten ez badute, eta indarrean dauden xedapenen eta Agiri honen aurkakoak ez badira. 

 

Itundutakoa gauzatzeari dagokionez, kontratuaren zehaztasunak, kontratuaren osagai diren dokumentu 

erantsiak edo Administrazioak emandako jarraibide, agiri edo arau guztiak ez ezagutzeak ez du kontratista 

horiek betetzeko betebeharretik salbuetsiko. 

 

 

12. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA, KONTRATUA GAUZATZEAN HIRUGARRENEI ERAGINDAKO 

KALTEENGATIK 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, enpresa kontratista izango da kontratua gauzatzean egin 

beharreko lanek eragindako kalte-galeren erantzulea. 

 

 

13. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du, interes publikoko arrazoiengatik, beharrizan berriak edo 

ustekabeko arrazoiak direla medio, eta kontratistak ez du inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik 

izango. 

 

 

14. HARRERA ETA BERME-EPEA 

 

Kontratuaren xede den prestazioa amaitu eta gehienez ere hilabeteko epean, prestazioa jasotzeko egintza 

formal eta positiboa egingo da. Bertan, kontratuaren ardura duten udal-langileak eta kontratista egongo 

dira, eta dagokion jakinarazpena egingo zaio udal-kontu-hartzailetzari, egoki iritziz gero, ekitaldira joan 

ahal izan dadin, eta harrera-akta egingo da. 

 

Urtebeteko epea ezartzen da, harrera formalaren egunetik zenbatzen hasita, eta berme gisa finkatzen da 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu beteginean eta Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 

Araudi Orokorrean aurreikusitako ondorioetarako. 

 

Berme-epe horretan, egindako lan edo prestazioetan ager daitezkeen akats edo akatsen erantzule izango da 

kontratista. 
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Epe hori igaro eta administrazioak eragozpenik jartzen ez badu, kontratistaren erantzukizuna azkendu 

egingo da. 

 

 

15. EZ-BETETZEAGATIKO ZIGORRAK KONTRATISTARENTZAT 

 

Kontratistari zigorrak aplikatzeko araubidea honako hau izango da. 

 

A) KONTRATUA GAUZATZEKO EPEAK 

 

Baldin eta kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratuaren exekuzio-epea – Bai 

epe osoa, bai, hala badagokio, epe partzialak – Betetzean berandutzen bada, Administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea, bermea galduz, edo eguneko zigorrak ezartzea, 

kontratuaren prezioaren kada1.000 euroko proportzioan. 

 

Berandutzeagatiko zigorrak kontratuaren prezioaren % 5eko multiplora iristen diren bakoitzean, 

kontratazio-organoak ahalmena izango du kontratua suntsiarazteko edo kontratua gauzatzen 

jarraitzea erabakitzeko, zigor gehiago ezarrita. 

 

B) PRESTAZIOEN GAUZATZE PARTZIALA 

 

Baldin eta kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla medio, kontratuan zehaztutako 

prestazioen gauzatze partziala bete ez badu, administrazioak bi aukera izango ditu: kontratua 

suntsiaraztea edo kontratuaren prezio osoaren % 10eko zigorra ezartzea. 

 

Kontratua gaizki betetzen bada, kontratua betearazteko baldintza bereziak betetzen ez badira edo 

kaudimenaren arloan ezarritako konpromisoak betetzen ez badira, Administrazioak zehapen hauek 

aplikatu ahal izango ditu: 

• Prestazioa gaizki betetzen bada, Administrazioak kontratuaren aurrekontuaren % 10eko zigorra 

ezarri ahal izango du. 

• Baldintza teknikoen agirian ezarritako gizarte- edo ingurumen-arloko egikaritze-baldintzak 

betetzen ez badira, administrazioak kontratuaren aurrekontuaren % 10eko zigorra ezarri ahal izango 

du. 

• Kaudimena Baldintza Teknikoen Agirian eskatzen diren giza baliabideekin osatzeko betebeharra 

betetzen ez bada, Administrazioak kontratuaren aurrekontuaren % 10eko zigorra ezarri ahal izango 

du. 

 

 

16. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Zerbitzu-kontratua suntsiarazteko arrazoi izango dira Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211. eta 313. 

artikuluetan ezarritakoak. 

 

 

17. ADMINISTRAZIOAREN PRERROGATIBAK 

 

Administrazioari dagozkio kontratua interpretatzeko, kontratua betetzeak sor ditzakeen zalantzak 

ebazteko, interes publikoko arrazoiengatik kontratua aldatzeko, kontratua suntsiaraztea erabakitzeko eta 
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haren ondorioak zehazteko prerrogatibak, betiere Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta 

Erregelamenduan ezarritako mugen eta eskakizunen eta ondorioen barruan. 

 

II. Kontratazio-prozedurak 
 

18. ESLEITZEKO PROZEDURA. ESLEITZEKO IRIZPIDEAK 

 

Kontratu hau prozedura irekiaren bidez esleituko da. 

 

Hona hemen kontratua esleitzeko oinarritzat hartu behar diren irizpideak, garrantziaren eta esleitzen zaien 

haztapenaren arabera, handienetik txikienera: 

 

18.1. MATEMATIKOKI KUANTIFIKATU EZIN DIREN IRIZPIDEAK (B GUTUN-AZALA) 

 

A) Memoria-Diagnostikoa: 30 puntu, gehienez. 

 

Diagnostiko-memoria. Bertan, udalerriaren egungo egoeraren azterketa, araudi aplikagarriekin duen lotura 

eta datozen urteetarako kontuan hartu behar diren jarraibide orokorrak zehaztuko dira, bai dagoeneko 

garatuta dauden esparruetan, bai garatzeke daudenetan edo urbanizaezinak direnetan. Era berean, egungo 

egoeraren analisiaren eta esku hartzeko proposamenen eta planteatutako jarraibideen koherentzia 

baloratuko da. 

 

Honako hauek baloratuko dira: 

 

Udalerriaren egungo egoera eta hirigintzako eta lurralde-antolamenduko araudi aplikagarria azaltzea: 6 

puntu, gehienez. 

 

Egungo esparruaren balorazio kritikoa eta haren arazo, erronka eta aukera nagusien diagnostikoa: 8 puntu, 

gehienez. 

 

HAPOren Aurrerapenaren helburuak identifikatzea: 7 puntu, gehienez. 

 

Plangintzako ildo nagusien proposamena eta lortu nahi diren helburuak lortzea erraztu dezaketen arau- eta 

kudeaketa-figuren definizioaren aurrerapena: 6 puntu, gehienez. 

 

Egindako diagnostikoaren, planteatutako helburuen eta horiek lortzeko proposatutako estrategiaren arteko 

koherentzia, baita proposamenen errealismoa, egingarritasuna eta iraunkortasuna ere: 3 puntu, gehienez. 

 

Dokumentu grafikoa eta idatzia sar daitezke aurkeztutako dokumentazioan. Gehienez ere, dokumentu idatzi 

bat aurkeztu ahal izango da, 10 orrikoa, 2 aldeetara, 10 neurrikoa gutxienez, eta 1,15 lerroartekoa 

gutxienez, eta A4 formatukoa. Elementu grafikoren bat edo taularen bat argiago islatzeko, orriaren tamaina 

handiagoa behar dela uste bada, gehienez 4 orrialde onartuko dira, A3 tamainan, alde batean. 

 

B) Metodologia-proposamena: 25 puntu, gehienez. 

 

Metodologia azaltzen duen memoria (Udalaren barruan eta kanpoan egin beharreko zereginen antolaketa, 

azpikontratatutako enpresekin koordinatzea, sektore-eskumenak dituzten organismoekin kudeatzea, etab.). 
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Metodologia hori lanetan erabiliko da, lizitatzaileak egingo dituen konpromiso guztien definizio argi eta 

zehatza eginez, herritarren parte-hartzea barne: 17 puntu, gehienez. 

 

Fase guztiak zehazten dituen egutegi osoa: 5 puntu, gehienez. 

 

Esku hartu behar duen pertsona-taldearen deskribapena, esku hartu behar duen pertsona-taldearen 

deskribapena (gutxieneko taldeari hobekuntzak egin dakizkioke: bide, Ubide eta Portuetako ingeniaria, 

ingurumen-teknikaria, soziologoa, aparejadorea, topografoa, geologoa, biologoa, nekazaria, basogintza, 

berdintasun-teknikaria eta herritarren parte-hartzearen dinamizatzailea). 3 puntu, gehienez. 

 

Dokumentuak dokumentazio grafikoa eta idatzia eduki ahal izango ditu. Gehienez ere, 10 orri egin beharko 

dira, 2 aldeetara; 10, gutxienez, letra ariala; 1,15, lerroartekoa, gutxienez; eta A4 formatua. Elementu, 

grafiko edo taularen bat argiago islatzeko, orriaren tamaina handiagoa behar dela uste bada, gehienez 2 

orrialde onartuko dira A3 tamainan. 

 

C) Herritarren parte-hartzerako proposamenak eta mekanismoak, 20 puntura arte. 

 

Dokumentuak dokumentazio grafikoa eta idatzia eduki ahal izango ditu. Gehienez ere 6 orri egin beharko 

dira, 2 aldeetara, 10 neurrikoak gutxienez, eta 1,15 lerroartekoak gutxienez eta A4 formatukoak. Elementu, 

grafiko edo taularen bat argiago islatzeko, orriaren tamaina handiagoa behar dela uste bada, gehienez 2 

orrialde onartuko dira A3 tamainan. 

 

 

18.2. MATEMATIKOKI KUANTIFIKA DAITEZKEEN IRIZPIDEAK (C GUTUN-AZALA) 

 

A) Eskaintza ekonomikoa: 25 puntu, gehienez. 

 

Puntuazioa formula honen emaitzatik ondorioztatzen da: 

 

Pl= ET (Eskaintza txikiena)/OL (Lizitatzailearen eskaintza) x Puntuak (25) 

 

Eskaintza anormalki baxuen kasuan, 9/2017 Legearen 149. artikuluan xedatutakoaren arabera jokatuko da. 

 

Aurkezteko modua: baldintza-agiriaren III. eranskinaren eredua. 

 

Bi proposamenen edo gehiagoren arteko puntuazioan berdintasuna badago, "Memoria-diagnostikoa" atalean 

puntuazio handiena lortu duen lizitatzaileari emango zaio lehentasuna esleipenean. Berdinketari eutsiz 

gero, lehentasuna izango du "metodologian" eta ondoren prezioan puntuazio altuena lortzen duen 

lizitatzaileak. Berdinketak jarraitzen badu, zozketa egingo da. 

 

 

19. GAITASUNA ETA GUTXIENEKO KAUDIMEN-BETEKIZUNAK 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko eta jarduteko gaitasun osoa 

duten pertsona natural edo juridikoek, baldin eta kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo 

profesionala dutela egiaztatzen badute, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 72. artikuluan 

kontratatzeko ezarritako debekuetako baten eraginpean ez badaude. Kaudimena 20. klausulan ezarritako 

bitartekoen arabera egiaztatu eta ebaluatuko da. 
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Era berean, beren kabuz edo baimendutako pertsona batek ordezkatuta egin ahal izango dute, horretarako 

emandako ahalorde askietsiaren bidez. Pertsona juridiko baten ordezkari gisa kideren bat badago, 

horretarako ahalmena duela agiri bidez justifikatu beharko du. Kasu batean zein bestean, aipatutako 

kontratatzeko ezintasun-kausek eragiten diote ordezkariari. 

 

Enpresaburuek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko eska daitekeen 

enpresa- edo lanbide-gaikuntza izan beharko dute. 

 

Aldi baterako enpresa-elkarteei dagokienez, 60. artikuluko 8. paragrafoan eta hurrengoetan xedatutakoaren 

arabera jardungo da haien osaerari eta lizitazioan zehar izandako aldaketei dagokienez. 

 

Sozietate kontratistak enpresa-bat-egiteetan parte hartzen duen kasuetan, kontratuak indarrean jarraituko 

du organismo xurgatzailearekin edo bat-egitearen emaitzarekin, eta kontratuaren ondoriozko eskubide eta 

betebehar guztietan subrogatuko da. 

 

Era berean, enpresak edo haien jarduera-adarrak banandu, ekarri edo eskualdatzen diren kasuetan, 

kontratuak jarraitu egingo du atxiki zaion organismoarekin, eta erakunde hori subrogatuta geratuko da 

kontratutik eratorritako eskubide eta betebeharretan, betiere eskatutako kaudimena betetzen badu 

gaitasunari buruzko baldintzak adosten direnean eta kontratatzeko debekurik ez izateko, edo eragiketa 

horien onuradun diren sozietateak, eta, irauten badu, Ondare bereiziaren sorburu dira enpresak edo 

jarduera-adarrak, baldin eta haiekin batera erantzukizun solidarioa bere gain hartzen badu, Kontratuari 

atxikitako erakundeak ezin badu subrogazioa gauzatu ezinbesteko kaudimen-baldintzak ez betetzeagatik, 

kontratua suntsiarazi egingo da, eta enpresa esleipenduna erruduntzat hartuko da ondorio guztietarako. 

 

Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten Erkidegoko enpresei edo estatuetako kideei 

eta Erkidegoz kanpoko enpresei dagokienez, 67. eta 6. artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da. 

 

 

20. KONTRATUA EGITEKO BEHAR DEN ENPRESA- EDO LANBIDE-GAIKUNTZA 

 

Idazle-taldea diziplinartekoa izango da nahitaez, eta preskripzio teknikoen agirian ezarritako gutxieneko 

osaera izango du. Hona zerrenda: 

 

Lanak egiteko bateraezintzat jotzen da pertsona bera enpresa esleipendunaren erredakzio-taldeko kide 

izatea eta Legorretako Udalean hirigintza-aholkularitzako zerbitzua ematea. 

 

Era berean, Plan Orokorra idatzi duen taldea osatzen duten profesionalek bateraezintasuna izango dute lan 

partikularretan edo Legorretako Udal Administrazioa ez den beste erakunde batzuen enkarguetan parte 

hartzeko, udal mugarte honetan jarduketak egiteko, baldintza-agiriaren xede den plangintza idazten den 

bitartean eta behin betiko onartu eta bi urtera arte, lana esleitzen bazaie. 

 

Gainera, lizitatzaileek honako alderdi hauek egiaztatu beharko dituzte: 

 

1.- jarduteko gaitasun osoa dutela. 

 

Pertsona juridikoa bada, kontratuaren prestazioak berezko helburu, xede edo jarduera-esparruetan sartzen 

direla, estatutuen edo eratzeko arauen arabera. 
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Espainiarrak ez diren pertsonen jarduteko gaitasuna Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 84. artikuluan 

zehazten den moduan egiaztatu beharko da. 

 

2.- indarrean dauden xedapenetan ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko 

betebeharrak betetzea. 

 

3.- Dagokion ekitaldiko ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda egotea. Gainera, azken 

ordainagiria aurkeztu beharko da, erantzukizun-adierazpenarekin batera, zerga horren matrikulan baja 

eman ez dela edo, hala badagokio, salbuetsita dagoela adierazten duena. 

 

4.- Finantza- edo ekonomia-kaudimena eta gaitasun teknikoa eta profesionala jarraian adierazten den 

moduan egiaztatuko dira: 

 

4.a.- Finantza- edo ekonomia-kaudimena honela egiaztatuko da: lanbide-arriskuen ondoriozko kalte-galeren 

asegurua duela egiaztatzen duen ziurtagiria izatea, gutxienez 200.000 eurokoa. 

 

4.b.- Kaudimen teknikoa egiaztatzeko, gutxienez, jarraian adierazten diren giza baliabideak eduki behar 

dira, eta adierazitako baldintzak bete: 

 

• Taldeko zuzendaria 

 

Arkitekto titulua duela egiaztatu beharko du. 

Plangintza orokorrarekin zerikusia duen taldeko zuzendari gisa gutxienez lan batean aritu izana egiaztatu 

beharko du, proposamenak aurkezten diren egunean behin betiko onetsita (ez da onartuko berrikuspen 

partzialik edo aldaketa puntualik). 

 

Lan hori egin izana egiaztatzeko, administrazio jarduleak hirigintza-tresna behin-behinean onartu izanaren 

ziurtagiria aurkeztu beharko du. Ziurtagiri horrek izendatutako profesionalaren parte-hartzea jaso beharko 

du taldeko zuzendari edo arduradun gisa. 

 

• Aholkularitza juridikoa 

 

Zuzenbidean lizentziadun titulua duela egiaztatu beharko du. 

 

Plangintza orokorrarekin lotutako aholkulari juridiko gisa gutxienez lan batean aritu izana egiaztatu beharko 

du, eta proposamenak aurkezteko egunean behin betiko onespena eman izana (ez da onartuko berrikuspen 

partzialik edo aldaketa puntualik). 

 

Lan hori egin izana egiaztatzeko, administrazio jarduleak hirigintza-tresna behin-behinean onartu izanaren 

ziurtagiria aurkeztu beharko du. Ziurtagiri horretan, aholkulari juridiko gisa, izendatutako profesionalaren 

parte-hartzea jaso beharko da. 

 

• Ingurumen-arloko teknikaria 

 

Ebaluazio estrategikoaren eta plan orokorraren azterketa antolatzeko ingurumen-alderdien aholkularitza 

metodologikoa egiteko, taldeak goi-mailako unibertsitate-titulua duen kide bat izan beharko du, ahal dela 

Biologian edo Nekazaritzan edo Baso Ingeniaritzan espezializatutako pertsona bat. Era berean, zeregin hori 
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enpresa profesional espezializatu batek ere egin ahal izango du, baina kasu horretan, baldintza berberak 

betetzen dituen pertsona bat atxiki beharko zaio kontratuari. 

 

Hirigintza-plangintzarekin lotutako ingurumen-ebaluazioari dagokionez, 2 urteko esperientzia egiaztatuko 

da, bai eta HAPO baten "ingurumen-ebaluazio estrategikoaren azterketa" egin izana ere. Ez da berrikuspen 

partzialik edo aldaketa puntualik onartuko. 

 

Lan-esperientzia erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatuko da, izendatutako profesionalak 

sinatuta, eta lehen aipatutako lanak egin izana hirigintza-tresna behin-behinean edo behin betiko onartu 

duen administrazioaren ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri horrek izendatutako pertsonaren 

parte-hartzea jaso beharko du. 

 

• Bide, Ubide eta Portuetako ingeniaria 

 

Bide, Ubide eta Portuetako ingeniari titulua duela egiaztatu beharko du, eta hirigintza-plangintzan, 

urbanizazio-proiektuetan edo mugikortasun-azterlanetan gutxienez 3 urteko esperientzia duela, eta lan 

horietako batean gutxienez parte hartu edo egin duela. Esperientzia egiaztatzeko, izendatutako 

profesionalak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da. 

 

• Herritarren parte-hartzean aditua den pertsona 

 

Taldeak goi-mailako unibertsitate-titulua duen kide bat izan behar du, herritarren partaidetza-prozesua 

zuzentzeko, partaidetza-alderdiei buruzko aholkularitza eskaintzeko eta herritarren partaidetza-lanak 

koordinatzeko. Era berean, zeregin hori enpresa profesional espezializatu batek ere egin ahal izango du, 

baina kasu horretan, baldintza berberak betetzen dituen pertsona bat atxiki beharko zaio kontratuari. 

 

Lan horiek egin izana administrazio jardulearen ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri horrek 

egiaztatu beharko du izendatutako profesionalak parte hartu duela herritarrek parte hartzeko plan orokor 

baten prozesuaren zuzendaritzan, parte-hartzeari buruzko aholkularitza-eskaintzan eta herritarrek parte 

hartzeko lanen koordinazioan. 

 

• Genero-ikuspegiari buruzko prestakuntza espezifikoa eta esperientzia 

 

Talde teknikoak emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunaren arloan duen ibilbidea eta 

prestakuntza espezifikoa, eta emakumeek azken urteetan egindako lan eta jarduera esanguratsuenak 

zehaztuta: generoaren arloko titulazioa, prestakuntza eta esperientzia espezifikoa, berariazko master bat 

egin izanaren ziurtagiri batekin (gutxienez 150 orduko genero-berdintasunari buruzko prestakuntza-ikastaro 

espezifiko bat egiaztatu beharko du). Lan hori, aldi berean, enpresa profesional espezializatu batek egin 

ahal izango du, baina kasu horretan, baldintza berberak betetzen dituen pertsona bat atxiki beharko zaio 

kontratuari. 

 

• Giza zientzien arloko espezialista 

 

Giza soziologian aditua, gizarte-betebeharrak betearazteaz arduratuko dena. Pertsona horrek egiaztatu 

beharko du soziologia-titulua duela. Era berean, zeregin hori enpresa profesional espezializatu batek ere 

egin ahal izango du, baina kasu horretan, baldintza berberak betetzen dituen pertsona bat atxiki beharko 

zaio kontratuari. 
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Bi kasuetan, pertsonak gutxienez hirigintza-tresna bat idazten parte hartu duela egiaztatu beharko du. 

Esperientzia egiaztatzeko, izendatutako profesionalak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu 

beharko da. 

 

• Euskara-aholkularia 

 

Hizkuntza-inpaktuaren ebaluazioaren neurketa-tresna (ele tresna) aplikatzeko gaitasuna duen pertsona. Era 

berean, zeregin hori enpresa profesional espezializatu batek ere egin ahal izango du, baina kasu horretan, 

baldintza berberak betetzen dituen pertsona bat atxiki beharko zaio kontratuari. 

 

• Idazle-taldearen hizkuntza-irizpideak 

 

Erredakzio-taldeak euskararen ezagutza behar bezala bermatu beharko du. Beraz, taldeko zuzendariak edo 

aholkulari juridikoak, gutxienez, euskaraz badakiela egiaztatu beharko du, Europako Erreferentzia 

Esparruko C2 mailako (edo baliokideko) euskara-titulua aurkeztuta, aipatutako erantzukizunetan jarduteko. 

 

Era berean, herritarren parte-hartzeaz eta genero-ikuspegiaz arduratzen diren pertsonek C1 (edo 

baliokidea) euskara-maila izan beharko dute. 

Baldintza horiek oinarrizko kontratu-betebeharrak dira, eta, beraz, SPKLren 202.1 artikuluan ezarritakoaren 

arabera, baldintza horiek ez betetzea nahikoa arrazoi izango da kontratua suntsiarazteko, SPKLren 211.1f 

artikuluan adierazitakoaren arabera. 

 

 

21. KAUDIMENA KANPOKO BITARTEKOEKIN INTEGRATZEA 

 

SPKLren 75.1 artikuluarekin bat etorriz, enpresaburuak beste erakunde batzuen kaudimenera eta 

baliabideetara jo dezake, horiekin dituen loturen izaera juridikoa edozein dela ere, baldin eta frogatzen 

badu kontratua gauzatzen den bitartean kaudimen eta errekurtso horiek benetan izango dituela, eta 

errekurtsoa jarri zaion enpresak kontratatzeko debekurik ez badu. 

 

Beste erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritu nahi duten enpresa lizitatzaileek a gutun-

azalean sartu beharreko erantzukizunpeko adierazpenean adierazi beharko dute. 

 

Kasu horretan, erakunde horretako langileek kontratuari atxikitako lantaldeko kide izan beharko dute. 

 

 

22. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

 

Kontratazio honen espedientea, pleguak eta horri lotutako dokumentazio teknikoa aztertu ahal izango dira 

iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratzen denetik aurrera, Udalaren webgunean: http://www. 

Legorreta.eus eta Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforman, proposamenak aurkezteko epea amaitu 

arte. 

 

Proposamenak gutun-azal itxietan aurkeztu behar dira, udaletxeko erregistroan APIRILAREN 19ko 12:00ak 

aurretik. Eta, hala badagokio, iragarkian bertan eta plataforman aipatzen den egunean. 

 

Lizitatzaileek baldintza-agiriei edo, hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz eskatzen duten 

informazio gehigarria bitarteko elektronikoen bidez emango da, proposamenak jasotzeko ezarritako 



 
 

14 

epemuga baino sei (6) egun lehenago, betiere eskaera proposamenak jasotzeko epea amaitu baino zortzi 

egun lehenago egin bada gutxienez. 

 

SPKLren 138. artikuluan xedatutakoaren arabera, baldintza-agiriei edo dokumentazio osagarriari buruzko 

informazio gehigarria ezin izan bada adierazitako epeetan eman, edo eskaintzak lekuan bertan bisita egin 

ondoren edo baldintza-agiriari erantsitako dokumentazioa "in situ" kontsultatu ondoren soilik egin 

badaitezke, eskaintzak jasotzeko epea luzatu egingo da, eragindako hautagaiek aukera izan dezaten. Behar 

den informazio guztia jakitea. 

 

Enpresa lizitatzaileek dokumentazio honen arabera aurkeztu beharko dituzte eskaintzak: 

 

A gutun-azala DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA 

B gutun-azala MATEMATIKOKI KUANTIFIKATU EZIN DIREN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

C gutun-azala MATEMATIKOKI KUANTIFIKA DAITEZKEEN BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

 

Honako hau adierazi beharko da proposamena erregistratzen denean: "LEGORRETAKO HIRI-ANTOLAMENDUKO 

PLAN OROKORRA PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ IDAZTEKO ZERBITZUAREN KONTRATAZIOAN PARTE HARTZEKO 

PROPOSAMENA". 

 

Gutun-azal bakoitzak honako dokumentazio hau jaso beharko du: 

 

A GUTUN-AZALA – ADMINISTRAZIO-DOKUMENTAZIOA: 

 

1. Erantzukizunpeko adierazpen bat, Europako kontratazio-dokumentu bakarraren inprimakiaren araberakoa 

(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es), edo agiri honi erantsitako erantzukizunpeko 

adierazpenaren ereduaren araberakoa (I. eranskina). Sinatuta eta dagokion identifikazioarekin egon beharko 

du, eta lizitatzaileak honako hau adierazi beharko du: 

 

A. Eskatzen diren kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionaleko baldintzak 

betetzen dituela, agiri honetan kontrataziorako Europako dokumentu bakarraren inprimakiaren 

arabera ezartzen diren baldintzetan. 

 

B.- pertsona juridikoa bada, sozietatea balio osoz eratuta dagoela eta, sozietatearen helburuen 

arabera, lizitaziora aurkez daitekeela, eta adierazpenaren sinatzaileak dagokion ordezkaritza duela 

proposamena aurkezteko. 

 

C. Ez duela inolako debekurik bere ekimenez edo hedaduraz kontratatzeko, SPKLren 71.3 artikulua 

aplikatzearen ondorioz. 

 

2. Zerbitzua gauzatzeko eta kontratua gauzatuko duten pertsonak izendatzeko eskatzen den gutxieneko 

lantaldeari eusteko konpromisoa hartzen duela (langileen izenak eta prestakuntza zehaztuz), eta pertsona 

horiek kontraturako eskatzen den kaudimena betetzen dutela egiaztatzen duen adierazpena ere aurkeztuko 

duela. 

 

3. Baldin eta enpresaburuak, SPKLren 75. artikuluaren arabera, beste enpresa batzuen kaudimena edo 

baliabideak erabiltzen baditu, enpresa horietako bakoitzak erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu 

beharko du, kasu horietarako beharrezkoa den informazioa jasotzeko (II. eranskina), kontrataziorako 

Europako agiri bakarraren inprimaki normalizatuaren arabera. 
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4.- Posta elektronikoko kontu bat jakinarazpenak egiteko. 

 

5. Enpresaburu bat baino gehiago batera aurkezten badira enpresa-elkarte batean, enpresa-elkarte horretan 

parte hartzen duen enpresa bakoitzeko erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, eta 

adierazpen horietan eskatutako informazioa jaso beharko da Europako kontratazio-agiri bakarraren 

inprimakian (VI. eranskina). 

 

Aurreko lerrokadan aipatutako adierazpenez gain, aldi baterako enpresa-elkarteetan aurkezten diren 

enpresaburuek solidarioki bete beharko dituzte beren betebeharrak, eta elkartearen ordezkari edo ahaldun 

bakar bat izendatu beharko dute, kontratutik eratorritako eskubideak baliatzeko eta betebeharrak 

betetzeko behar besteko ahalordeekin, kontratu hori deuseztatu arte; gainera, botere mankomunatuak ere 

egon daitezke, zenbateko handiak kobratzeko eta ordaintzeko eman daitezkeenak. Era berean, enpresa-

elkartea osatzen duten enpresen izenak eta inguruabarrak adierazi beharko dituzte, bai eta horietako 

bakoitzaren partaidetza ere; era berean, aldi baterako enpresa-elkarte gisa formalki eratzeko konpromisoa 

hartu beharko dute, kontratuaren esleipendun izanez gero. 

 

6. Lehenengo puntuan aipatutako erantzukizunpeko adierazpenaz gain, atzerriko enpresek adierazpen bat 

aurkeztu beharko dute zuzenean edo zeharka kontratatuta egotean sor daitezkeen gorabeheretarako, eta 

adieraziko dute Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende jartzen direla, edozein lege-

eremutan, eta, hala badagokio, uko egiten diotela legokiekeen atzerriko jurisdikzio-foroari. 

Kontratazio-mahaiak edo kontratazio-organoak egiaztagiri guzti-guztiak enpresa lizitatzaileei aurkezteko 

eskatu ahal izango die, baldin eta zentzuzko zalantzak badaude adierazpenaren indarraldiari edo 

fidagarritasunari buruz, prozedura behar bezala garatzeko beharrezkoa bada eta, nolanahi ere, kontratua 

esleitu aurretik. 

 

Gaitasunari, kaudimenari eta aurreko paragrafoetan aipatutako kontratatzeko debekurik ez izateari 

dagozkien inguruabarrak eskaintzak aurkezteko epearen barruan bete beharko dira, bai eta 

 

Gaitasunari, kaudimenari eta aurreko paragrafoetan aipatutako kontratatzeko debekurik ez izateari 

dagozkien inguruabarrak eskaintzak aurkezteko epearen barruan bete beharko dira, bai eta kontratua 

formalizatzen den unean ere. 

 

"B" GUTUN-AZALAK AZPITITULU HAU IZANGO DU: "MATEMATIKOKI KUANTIFIKATU EZIN DIREN IRIZPIDEEI 

BURUZKO DOKUMENTAZIOA" 

 

Lizitatzaileek beren eskaintzak baloratzeko eta haztatzeko beharrezkoak diren dokumentuak aurkeztu 

beharko dituzte, plegu honetan matematikoki kuantifikatu ezin diren eskaintzak baloratzeko ezarritako 

irizpideei dagokienez. 

 

"C" GUTUN-AZALAK "MATEMATIKOKI KUANTIFIKA DAITEZKEEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA" 

AZPITITULUA IZANGO DU, ETA HONAKO DOKUMENTU HAUEK IZANGO DITU: 

 

Proposamen ekonomikoa, agiri honen III. eranskinean jasotako ereduari egokitua. 

 

Proposamen bakarra izango du. 

 

Proposamen ekonomikoa lizitatzaileak sinatu beharko du (ABEEren konpromisoa duten hainbat enpresaren 

kasuan, ordezkari guztiek sinatu beharko dute), eta ez badago, eskaintza ez onartzeko arrazoia izango da. 
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Salbuespen gisa, plikak jendaurrean irekitzean proposamenean sinadurarik ez dagoela egiaztatzen bada, 

Mahaiak erabaki ahal izango du ekitaldian sinatu ahal izatea, baldin eta bertaratutakoen artean sinadurarik 

ez duena badago, eta aldez aurretik nortasuna modu frogagarrian egiaztatu ondoren. 

 

Administrazioak egiaztatu ahal izango du, bai kontratua esleitu aurretik, bai ondoren, gutun-azaletan 

jasotako dokumentuen edukia egiazkoa dela, bai, hala badagokio, plegu honetan esleipen-irizpide gisa 

jasotakoena. Enpresak aurkeztutako datuak eta inguruabarrak faltsuak badira, kontratua deuseztatu ahal 

izango da, kontratistari egotz dakiokeen ez-betetzeagatik, eta eratutako behin betiko bermea galduko da. 

Edo, hala badagokio, haren balioaren araberako kalte-ordaina, eratu ez bada edo eratzea eskatzen ez bada; 

horrez gain, bermearen zenbatekotik gorako kalte-galerak ere ordaindu beharko dizkio Administrazioari. 

 

 

23. KONTRATAZIO-ORGANOA 

 

Kontratazio-organoa udalbatza da; kontratazio-mahaiak lagunduko dio, eta egokitzat jotzen duen 

aholkularitza teknikoa izango du. 

 

 

24. DOKUMENTUEN KALIFIKAZIOA. PROPOSAMENAK IREKITZEA ETA KONTRATAZIO-MAHAIAREN JARDUNA 

 

Dokumentuen kalifikazioa 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitutakoan, Kontratazio Mahaiak garaiz eta behar bezala kalifikatuko du 

jasotako dokumentazioa ("a" gutun-azala), eta, horretarako, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorraren 81. artikuluan eta hurrengoetan adierazten den bezala jardungo du. 

Kontratazio-mahaiak kide hauek izango ditu: 

 

• Alkatea. 

• Udal arkitektoa edo Foru Aldundiko Hirigintza saileko teknikaria. 

• Udal bateko idazkaria. 

• Udal idazkaria. 

Idazkaria: Legorretako Udalekoa. 

 

Mahaiak akats edo omisio zuzentzaileak ikusten baditu aurkeztutako dokumentazioan, zuzentzeko eskatuko 

du. Lizitatzaileen gaitasunari eta kaudimenari buruzko argibideak edo agiri osagarriak eskatu ahal izango 

dira, eta bost egun naturaleko epean aurkeztu beharko dira, Erregelamenduaren 22. artikuluak xedatzen 

duen moduan. Argibideen edo informazio osagarriaren eskaera lizitatzaileak a gutun-azalean emandako 

helbide elektronikoari jakinaraziko dio Mahaiak, eta kontratatzailearen profilean ere iragarriko da. Era 

berean, Mahaiak jakinaraziko du aurkeztutako dokumentazioan konpon daitezkeen akatsak daudela, 

lizitatzaileek hiru egun balioduneko epean zuzendu edo zuzendu ditzaten antzemandako akatsak. 

 

Mahaiak, aurkeztutako dokumentazioa kalifikatu eta, hala badagokio, antzemandako akatsak edo omisioak 

zuzendu ondoren, baldintza-agiri honen 18. eta 19. klausuletan ezarritako hautaketa-irizpideekin bat 

datozen enpresak zehaztuko ditu, eta berariaz adieraziko ditu lizitaziorako onartutakoak, baztertutakoak 

eta baztertzeko arrazoiak. 

 

B GUTUN-AZALA IREKITZEA 
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Ondoren, Kontratazio Mahaiak, Kontratatzailearen Profilean argitaratuko den egunean eta orduan egingo 

den bilkura publikoan (egoki iritziz gero, beste bitarteko batzuk erabili ahal izango dira), "B. matematikoki 

kuantifikatu ezin diren irizpideei buruzko dokumentazioa" izeneko gutun-azalak ireki eta aztertuko ditu, 

onartutako lizitatzaileei dagozkienak, eta egindakoaren berri emango du agiri bidez. 

 

Ondoren, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 146.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Kontratazio 

Mahaiak "B" gutun-azalak adituen batzorde bati bidaltzea erabakiko du, matematikoki kuantifikatu ezin 

diren esleipen-irizpideei buruzko proposamenak aztertu eta horiei buruzko txostena egin dezan. 

 

C GUTUN-AZALA IREKITZEA 

 

Formulen bidez kuantifikatu ezin diren irizpideak ebaluatzeko eskatutako txostena jaso eta ezagutu 

ondoren, jendaurreko deialdia egingo da "C. matematikoki kuantifikatu daitezkeen irizpideei buruzko 

dokumentazioa" gutun-azala irekitzeko, matematikoki kuantifika daitezkeen proposamen ekonomikoak 

jasotzen dituena. Bilkura hori udaletxean egingo da, Kontratatzailearen Profilean argitaratuko den egunean 

eta orduan, eta beste baliabide batzuk ere erabili ahal izango dira, egoki iritziz gero. 

 

Ekitaldi publiko horretan bertan, Kontratazio Mahaiak matematikoki kuantifikatu ezin diren esleipen-

irizpideen ebaluazioaren emaitza jakinaraziko du, onartutako proposamenena. 

 

Jarraian, "C. matematikoki kuantifika daitezkeen irizpideei buruzko dokumentazioa" gutun-azalak irekiko 

dira. Ez dira onartuko honako proposamen hauek: 

• Administrazioak eskaintza aintzat hartzeko funtsezkotzat jotzen duena argi eta garbi ezagutzea 

eragozten duten kontraesanak, omisioak, akatsak edo zirriborroak badituzte. 

• Aztertutako eta onartutako dokumentazioarekin bat ez datozenak. 

• Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen dutenak. 

• Agiri honen I. eranskinean jasotako proposamen-eredua nabarmen aldatzen dutenak. 

• Lizitatzaileak akats edo funtsik ez duela onartuta, bideraezina denean. 

 

Kontratazio-mahaiak esleipen-proposamena egingo dio kontratazio-organoari, publikoa ez den egintza 

batean, eskaintzen ebaluazio orokorra egin ondoren. 

 

Esleipen-proposamenak ez dio inolako eskubiderik sortzen proposatutako lizitatzaileari Administrazioaren 

aurrean. Hala ere, kontratazio-organoak ez badu kontratua esleitzen egindako proposamenaren arabera, 

erabakia arrazoitu beharko du. 

 

 

25. ADITUEN BATZORDEA ERATZEA 

 

Automatikoki ebaluatzekoak diren irizpideei esleitutako haztapena automatikoki ebaluatzekoak ez direnei 

ematen zaiena baino askoz txikiagoa denez, dagokion unean eta Alkatetzaren Dekretu bidez, adituen 

batzorde bat izendatuko da, SPKLren 146.2 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

Lizitazioak aurkeztu ondoren izendatuko da adituen batzorde horren osaera, bateraezintasunak saihesteko. 

Adituen Komitea honako hauek osatuko dute: 

- Gipuzkoako Foru Aldundiko arkitektoa. 

- Arkitektoen Elkargo Ofizialak izendatutako arkitektoa. 

- Udalekoa edo beste Udal bateko arkitektoa. 
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26. ESLEIPENA. FORMALIZAZIOA. KONTRATUA GAUZATZEN HASTEA. ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK 

 

Kontratazio-organoak puntu gehien lortu dituen lizitatzaileari eskatuko dio hamar (10) egun balioduneko 

epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, dokumentazio hau aurkez dezala eta 

jarraian deskribatzen diren jarduketak egin ditzala: 

 

Foru Ogasunak eta/edo, hala badagokio, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak emandako 

ziurtagiri positiboa, zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena (ziurtagiriek sei 

hilabeteko balioa dute, ematen direnetik zenbatzen hasita). 

 

Ziurtagiri positiboa, Gizarte Segurantzarekiko edo, hala badagokio, mutualitatearekiko 

betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena (ziurtagiriek sei hilabeteko balioa dute, ematen 

direnetik zenbatzen hasita). 

 

Uneko ekitaldiari dagokion alta edo Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren azken ordainagiria, 

zerga horren matrikulan baja eman ez izanaren erantzukizunpeko adierazpenarekin osatuta, eta, 

hala badagokio, salbuespen-kasua adieraziko du (VI. eranskineko ereduaren arabera). 

 

Esleipenduna aldi baterako enpresa-elkartea bada, elkarteko kide bakoitzak aipatutako ziurtagiri 

positiboak aurkeztuko ditu, bai eta ekonomia-jardueren gaineko zergari buruzko dokumentazioa 

ere. 

 

Aurreko lerrokadetan xedatutakoa eskatuko da, salbu eta ziurtagiri eta agiri horiek 

proposamenarekin batera aurkeztu badira eta indarrean badaude. 

 

Zerga-betebeharrei eta Gizarte Segurantzari dagozkien aitorpen edo agiri guztiak edo batzuk 

aurkeztera behartuta ez dagoen lizitatzaileak inguruabar hori egiaztatu beharko du Herri 

Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 15. artikuluan aurreikusitako 

erantzukizunpeko adierazpenaren bidez. 

 

Aurreko klausuletan aipatzen diren ziurtagiriak HAKLren Erregelamendu Orokorraren 15. artikuluan 

xedatutakoaren arabera eman beharko dira, eta, hala badagokio, bide elektronikoz bidali ahal 

izango zaizkio kontratazio-organoari, indarrean dagoen araudi aplikagarriaren arabera. 

 

Kontratuaren exekuzioari atxikitzeko konpromisoa hartu duen baliabideak benetan badituela 

egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztea, gainerako dokumentuekin batera, horiek egiaztatzeko 

eskatu ez bada. 

 

Plan Orokorra idatzi duen taldea osatzen duten profesionalen konpromisoa, Legorretako Udal 

Administrazioa ez den beste erakunde batzuen lan partikularretan edo enkarguetan parte hartzeko 

bateraezintasun-araubide bat onartuz, pleguaren xede den plangintza idazten den bitartean 

udalerri honetan jarduketak egiteko, behin betiko onartu eta bi urtera arte, lana esleitzen bazaie. 

 

Esleipenaren zenbatekoaren % 5eko behin betiko bermea eratzea (BEZik gabe). Behin betiko 

bermea SPKLren testu bateginaren 96. artikuluan aurreikusitako moduetako edozeinetan eman 

ahal izango da. Administrazioak beretzat gordetzen du abalen sinaduraren legitimazioa eskatzeko 

eskubidea. 
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Aldi baterako enpresa-elkarteen kasuan, parte hartzen duten enpresen izen sozialak eta IFK 

zehaztu beharko dira. Era berean, ABEEak edo enpresa parte-hartzaile batek edo gehiagok eratu 

ahal izango dituzte bermeak, baldin eta, oro har, eskatutako zenbatekora iristen bada eta aldi 

baterako elkarteko kide guztiak modu solidarioan bermatzen baditu. 

 

Kontratua formalizatu aurretik, ABEEa formalizatu izanaren eskritura publikoa aurkeztu beharko 

du, bai eta haren IFK ere. 

 

Enpresa parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia. 

 

Lizitatzailea pertsona juridikoa bada, eratze- edo aldatze-eskritura, Merkataritza Erregistroan 

behar bezala inskribatua, aplikatzekoa zaion merkataritza-legeriaren arabera inskripzioa eska 

daitekeenean. Hala ez bada, jarduteko gaitasuna egiaztatzeko, eratze-eskritura edo -agiria, 

estatutuak edo sortze-egintza aurkeztu beharko dira, jarduera arautzen duten arauak jasota, eta, 

hala badagokio, dagokion erregistro ofizialean inskribatuta. Espainiakoak ez diren Europako 

Erkidegoko estatuetako enpresaburuak direnean, lanbide-erregistro edo merkataritza-erregistro 

batean inskribatuta daudela egiaztatu beharko dute, kasuan kasuko estatuko legeriak hala 

eskatzen duenean. 

 

Beste pertsona baten ordezkari gisa (fisikoa zein juridikoa) jarduten bada, notario-ahalorde 

nahikoa izango da (dokumentuen aurkibide-orrian adieraziko da ordezkaria izendatzeko eskrituren 

orrialdearen zenbakia), salbu eta elkarteen eta gainerako erakundeen jarduteko gaitasuna ez bada 

egiaztatu behar eratze-eskrituraren bidez, kasu horretan dagozkion organoek horretarako 

hartutako indarreko erabakien bidez egiaztatu ahal izango baita Entitatea, bere estatutuen edo 

egintzaren arabera 

 

Kaudimen finantzarioa edo ekonomikoa honela egiaztatutzat joko da: arrisku profesionalengatiko 

kalte-ordainen aseguru bat gutxienez 200.000 eurokoa izatearen egiaztagiria. 

 

A gutun-azalean izendatutako pertsonak zerbitzuari atxikitzeko konpromisoa kaudimen teknikoa 

edo profesionala egiaztatzeko aurkeztu beharko da, bai eta pertsona horiek eskatzen zaizkien 

baldintza guztiak betetzen dituztela justifikatzeko ere, azken alderdi horretarako honako agiri 

hauek aurkeztuta: 

 

• Taldeko zuzendaria: arkitekto-titulua eta eskatzen den lanari buruzko ziurtagiria (plangintza 

orokorrarekin lotutako taldeko zuzendari arduradun gisa gutxienez lan bat egin izana, 

proposamenak aurkezteko egunean behin betiko onetsita). Lan hori egin izana egiaztatzeko, 

administrazio jarduleak hirigintza-tresna behin-behinean onartu izanaren ziurtagiria aurkeztu 

beharko du. Ziurtagiri horrek izendatutako profesionalaren parte-hartzea jaso beharko du taldeko 

zuzendari edo arduradun gisa. Halaber, Europako Erreferentzia Esparruko (edo baliokideko) C2 

euskara-gaitasun-maila duela egiaztatzen duen agiria, aholkularitza juridikoko arduradunak 

baldintza hori betetzen ez badu. 

 

• Aholkularitza juridikoa: zuzenbideko lizentziatura titulua eta eskatzen den lanari buruzko 

ziurtagiria (gutxienez lan batean plangintza orokorrarekin lotutako aholkulari juridiko gisa aritu 

izana eta proposamenak aurkezten diren egunean behin betiko onespena izatea). Lan horiek egin 

izana egiaztatzeko, administrazio jardulearen ziurtagiria aurkeztu beharko da, hirigintza-tresna 

behin-behinean onartu dela egiaztatzen duena. Ziurtagiri horretan, aholkulari juridiko gisa 
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esleitutako profesionalak parte hartu duela adierazi beharko da. Era berean, Europako 

Erreferentzia Markoko (edo baliokideko) C2 euskara-gaitasun-maila duela egiaztatzen duen agiria, 

baldintza hori taldeko zuzendariak betetzen ez badu. 

 

• Ingurumen-teknikaria: goi-mailako unibertsitate-titulua (batez ere, Biologian edo Nekazaritzako 

edo Basogintzako Ingeniaritzan); erantzukizunpeko adierazpena, lanbide-esperientziari eta 

ziurtagiria eskatzen den gutxieneko lanei buruzkoa (hirigintza-plangintzarekin lotutako ingurumen-

ebaluazioari dagokionez 2 urteko esperientzia egiaztatzea, eta HAPO baten "ingurumen-ebaluazio 

estrategikoaren azterketa" egin izana). Azken ziurtagiri hori hirigintza-tresnaren behin-behineko 

onarpenaren administrazio jardulearen ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ziurtagiri horrek 

izendatutako profesionalaren parte-hartzea jaso beharko du. 

 

• Bide, Ubide eta Portuetako ingeniaria: bide, Ubide eta Portuetako ingeniariaren titulua duela 

egiaztatu beharko du, bai eta erantzukizunpeko adierazpen bat ere, hirigintza-plangintzan, 

urbanizazio-proiektuetan edo mugikortasun-azterlanetan gutxienez 3 urteko esperientzia duela 

egiaztatzen duena. 

 

• Herritarren partaidetzan aditua: goi-mailako unibertsitate-titulua, eta egindako lanen 

gutxieneko kopuru jakin bati buruzko ziurtagiria (plan orokor baten herritarren partaidetza-

prozesuaren zuzendaritzan, parte-hartzeari buruzko aholkularitza-eskaintzan eta herritarren 

partaidetzarako lanen koordinazioan izendatutako profesionalak parte hartu duela egiaztatzea). 

Administrazio jarduleak egin beharko du ziurtagiri hori, eta herritarrek parte hartzeko prozesuaren 

zuzendaritzan izendatutako profesionalaren parte-hartzea jaso beharko du. Halaber, Europako 

Erreferentzia Esparruko (edo baliokideko) C1 euskara-gaitasun-maila duela egiaztatzen duen 

agiria. 

 

• Generoaren arloko prestakuntza eta esperientzia espezifikoa: generoaren arloko titulazioa, 

prestakuntza eta esperientzia espezifikoa, eta gutxienez 150 orduko berariazko master bat egin 

izanaren ziurtagiria. Era berean, Europako Erreferentzia Markoko (edo baliokideko) C2 euskara-

gaitasun-maila duela egiaztatzen duen agiria, baldintza hori taldeko zuzendariak betetzen ez 

badu. 

 

• Giza zientzien arloko espezialista: Unibertsitateko goi-mailako titulua soziologian, eta egindako 

lanen gutxieneko kopuru jakin bati buruzko ziurtagiria (pertsonak gutxienez hirigintza-tresna bat 

idazten parte hartu duela egiaztatu beharko du). 

 

• Euskara-aholkularia: geruzari buruzko erantzukizunpeko adierazpena 

 

Kaudimena egiaztatzen ez duten proposamenak, eskatzen diren gutxieneko giza baliabideak ez 

zituztenak edo zerbitzuari atxikitako langileek ezarritako baldintzak betetzen ez zituztenak 

(berdin da langile bat edo bakarra izatea), automatikoki baztertuko dira. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazioen Erregistroan, Gipuzkoako Foru Aldundian edo Estatuko 

Baliokidean aurkeztuz gero, ez da aurkeztu beharko ziurtagiri horretan adierazitako 

dokumentazioa, baldin eta agiri horiek ziurtagirian berariaz jasota badaude eta haien 

adierazpenarekin eta indarraldiaren zinpeko aitorpena aurkezten badute (IV. eranskinean 

adierazpen-eredua Erantsi da). 
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Zenbait enpresuk lizitaziotan aldi baterako enpresa-elkarte bat eratuz jotzen badute, elkarte 

horretako kide bakoitzak aurreko puntuetan zehaztu beharko du bere gaitasuna eta kaudimena, 

eta, era berean, adjudikazio izaten gero, ABEEa formalki eratzeko konpromisoa aurkeztu beharko 

du (eredua V. eranskinean txertatu da). Era berean, ABEEko kide bakoitzak kontratuaren xedearen 

zer zati egingo duen adierazten dute, horien guztien kaudimen-irizpideak zehaztu eta zehazteko, 

eta elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarra izendatzeko, kontratua azkendu arte kontratutik 

eratortzen diren eskubideak baliatzeko eta betebeharrak betetzeko nahikoa aukera izango du. Ez 

da beharrezkoa izango lotura formalizatzea, harik eta haren aldeko behin betiko lehiaketa egin 

arte. 

 

Atzerriko enpresen kasuan, kontratutik zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera 

guztietarako Espainiako maila guztietako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende jartzen 

direla adierazten duen adierazpena, eta, hala badagokio, lizitatzaileari legokiokeen atzerriko 

jurisdikzio-foruari uko egiten diotela adierazten duena. Enpresa horientzako erregulazioa 

baldintza-agiriaren VII. eranskinean dago jasota. 

 

Enpresak emandako informazioak konfidentzialtzat jotzea. Beharrezkotzat joz gero, lizitatzaileak 

adierazi ahal izango du, eranskineko ereduaren arabera, zer informazio eta alderdi jotzen dituen 

konfidentzialtzat, sekretu teknikoekin edo merkataritzakoekin duten loturagatik (V. eranskina). 

 

Lehen adierazitako dokumentuak jatorrizkoen bidez edo fotokopia konpultsatu edo kautotuen bidez 

aurkeztu ahal izango dira; era berean, fotokopia soilak edo bitarteko elektronikoen bidez lortutako 

dokumentuak ere onartuko dira, — nahiz eta, fotokopia sinpleen kasuan, behin-behineko diagnostikoak 

behin betiko lehiaketa egin aurretik konpultsatutako edo kautotutako jatorrizkoak edo fotokopiak gutxienez 

aurkeztu beharko ziren —, honako dokumentu horietan izan ezik, jatorrizko agirien bidez aurkeztu beharko 

ziren beti. D) idatz-zatitik, h) idatz-zatiko konpromisoa, atzerriko enpresentzako adierazpena, i) idatz-

zatikoa, eta, hala aurkezten bada, j) idatz-zatiko adierazpena. 

 

Adierazitako errekerimendua adierazitako epean betetzen ez bada, lizitatzaileak bere eskaintza erretiratu 

duela ulertuko da, eta, kasu horretan, dokumentazio bera eskatuko zaio hurrengo eskaintza puntuatuena 

aurkeztu duen lizitatzaileari. 

 

SPKLren 155. artikuluan aurreikusitakoaren babesean, kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura 

honetan atzera egiten bada, lizitazioak lizitatzaileei eragindako gastuen konpentsazioa administrazio honek 

finkatuko du, entzun eta justifikatu ondoren. 

 

 

27. KONTRATUA ESLEITZEA ETA FORMALIZATZEA 

 

Errekurtso berezi aurkeztu ahal izango denez (44.a artikulua), kontratua ezin izango da formalizatu 

esleipenari buruzko jakinarazpena lizitaziogileei eta izangaiei bidali eta 15 lanegun igaro baino lehen. 

Esleipendunari kontratua formalizatzeko eskatuko zaio, gehienez ere, bost eguneko epean, eskaera jasotzen 

duen hurrengo egunetik hasita, baldin eta kontratuaren formalizazioa etengo duen errekurtsoren bat 

aurkeztu bada. 

 

Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua ez bada adierazitako epean formalizatu, 

Administrazioak behin betiko bermea konfiskatzea erabaki ahal izango du. Kontratua ez formalizatzeko 
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arrazoiak Administrazioari egotzi ahal bazaizkio, berandutzeak eragin diezazkiokeen kalte-galeren ordaina 

emango zaio kontratistari. 

 

Ezin izango da kontratua gauzatzen hasi aldez aurretik formalizatu gabe. 

 

Kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua formalizatzen ez bada, Administrazioak kontratua 

suntsiaraztea erabaki ahal izango du, interesdunari entzun ondoren, eta kalte-galerak ordaindu beharko 

ditu. 

 

Adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla-eta adjudikazioa egin ezin denean, edo 

adjudikaziodunak kontratua formalizatzeko behar diren baldintzak betetzen ez dituelako kontratazio-

organoak kontratua suntsiaraztea erabakitzen duenean, Administrazioak adjudikazioa egin ahal izango dio 

adjudikaziodunaren hurrengo lizitatzaileari, eskaintzen puntuazio-hurrenkeraren arabera, betiere hori 

posible bada, beste deialdi bat egin aurretik, eta adjudikaziodun berriaren adostasunarekin. 

 

 

28. KONTRATUA LAGATZEA ETA AZPIKONTRATATZEA 

 

Kontratuen lagapenari dagokionez, SPKLren 214. artikuluan ezarritakoa beteko da. 

 

Azpikontratazioaren kasuan, lizitatzaileek B gutun-azalean adieraziko dute kontratuaren zein zati 

azpikontratatu nahi duten, ehunekoa adierazita eta azpikontratistaren izena edo enpresa-profila 

identifikatuta. 

 

Nolanahi ere, esleipendunak aldez aurretik eta idatziz jakinarazi beharko dio Administrazioari 

azpikontratuak egiteko asmoa duela, azpikontratatu nahi den prestazioaren zatia eta azpikontratistaren 

nortasuna adierazita. 

 

 

29. LANEN JABETZA 

 

Kontratua gauzatzean egindako azterlan eta dokumentu guztiak udal kontratugilearen jabetzakoak izango 

dira, eta hark kopiatu, argitaratu eta zabaldu ahal izango ditu, osorik edo zati batean, eta lanen egile den 

esleipendunak ezin izango du horren aurka egin. 

 

Esleipendunak ezin izango ditu kontratu hau gauzatzeko egindako azterlanak eta dokumentuak erabili edo 

zabaldu, ez osorik, ez partzialki, ez zuzenean, ez laburbilduta, kontratazio-organoaren berariazko baimenik 

gabe. 

 

Kontratuaren xedea jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubide batek babestutako produktuak 

garatzea eta eskura jartzea bada, kontratistak administrazio kontratatzaileari lagako dio eskubide hori. 

 

 

30. KONTRATUA GAUZATZEA. XEDAPEN OROKORRAK 

 

1. Kontratua egiteko, zorrotz bete beharko dira baldintza teknikoen agiria, esleipendunari aurkeztu 

beharreko lan-programa eta agiri honetan zehaztutakoa. Aipatutako agirietan aurreikusi ez den guztian, 

aplikatzekoak diren legezko xedapenek arautuko dute betearazpena. 
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2. Kontratua zuzentzea eta ikuskatzea izendatzen diren udal-langileei dagokie (arduradun tekniko eta 

politikoei esleitutako ahalmenei kalterik egin gabe, ezta Alkatetzaren irizpide gorenari kalterik egin gabe 

ere), eta jarraibideak egin ahal izango dituzte, baldin eta baimendu gabeko prestazioetan aldaketarik 

eragiten ez badute, eta indarreko xedapenen eta agiri honen aurkakoak ez badira. 

 

3. Itundutakoa betearazteari dagokionez, kontratuaren zehaztasunak, kontratuaren osagai diren dokumentu 

erantsiak edo Administrazioak emandako jarraibide, agiri edo era guztietako arauak ez ezagutzeak ez du 

kontratista horiek betetzeko betebeharretik salbuetsiko. 

 

4. Kontratistak arrisku eta menturaren arabera gauzatuko du kontratua, eta Administrazioak kalte-ordaina 

jasotzeko eskubidea izango du soilik SPKLk zehaztutako kasuetan eta moduan. Hala ere, espedientean 

egiaztatu beharko du, gertakariaren aurretik, arrazoizko neurriak eta neurriak hartu zituela, ahal den 

neurrian, egindako lanek eta atxikitako taldeak horrelako gertaerengatik kalteak jasan zitzaketela 

prebenitzeko eta saihesteko. 

 

III. IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 
 

31. IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Baldintza-agiri honetan oinarrituta egiten den kontratua administratiboa izango da, eta bertan aurreikusi ez 

den guztirako, honako hauetan xedatutakoa beteko da: 

 

1- 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa, Parlamentuaren eta 

Kontseilu Europarraren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen 

transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora. 

 

2- 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, sektore publikoko kontratuei buruzko urriaren 30eko 

30/2007 Legea zati batean garatzen duena, eta 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, 

Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duena, Sektore 

Publikoko Kontratuen Legearen aurka ez doan guztian, eta Sektorea 

 

3. Gainerako arauak aplikatuko dira, eta, halakorik ezean, zuzenbide pribatuko arauak. 

 

Administrazio-klausula zehatzen agiri honen eta espedienteari erantsitako gainerako dokumentazio 

teknikoaren artean kontraesanik badago, agiri honetan xedatutakoa gailenduko da. 

 

 

32. DATU PERTSONALEN BABESA 

 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu 

pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen datuen babesari 

buruzkoa (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), eta 3/2018 Lege Organikoa eta datuen babesaren 

arloan indarrean dagoen gainerako araudia betez, jakinarazten da datu pertsonalak tratamendu-jardueran 

sartuko direla. Helburu honekin: 

 

Tratamenduaren xedea eta aurreikusitako erabilerak: espedientearen kontratazioaren kudeaketa eta 

jarraipena, eskatzaileek prozesuan aurkeztutako dokumentazioaren kudeaketa, prozesuarekin lotutako 

erreklamazioen eta baliabideen kudeaketa, kontratistaren profilean argitaratzeko lizitazioan onartu diren 
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eskaintzen zerrenda, bai eta esleipendunaren — fisikoa edo juridikoa — datuak eta eskaintza ekonomikoa 

ere, eta esleipenaren datuak erregistro ofizialera bidaltzea. Kontratuak 

 

Eskubideak: emandako datuetara sartzeko aukera dago, bai eta, hala badagokio, datuak zuzentzeko, aurka 

egiteko edo ezerezteko eskatzeko ere, aipatutako legean ezarritakoaren arabera. Horretarako, idatzizko 

komunikazio bat bidali behar da udala@legorreta.eus helbidera. 

 

Datu hauek bidali behar dira: enpresaren izen-abizenak edo izen ofiziala, jakinarazpenetarako helbidea, 

eskaera zehazten duen eskaera, data eta interesdunaren sinadura. 

 

Informazioaren hartzaileak: izaera pertsonaleko datu horiek kontratuaren kudeaketan baino ez dira 

erabiliko, Euskal Gobernuaren kontratazio-plataforman sartutako eremu publikoko kontratatzailearen 

profilean argitaratzeko eta Sektore Publikoko Kontratuen Erregistroari lagatzeko, kontratua azken horri 

bakarrik esleitzen bazaio. 

 

Nolanahi ere, eskabidea sinatzeak esan nahi du eskatzaileari informazioa ematen zaiola eta baimena 

ematen zaiola bere datuak tratatzeko. 

 

Bestalde, kontratua betetzen den bitartean esleipendunak datu pertsonalak erabiltzen baditu, Europako 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendutik eta 3/2018 Lege 

Organikotik eratorritako betebeharrak ere bete beharko dira. 

 

Zehazki, zerbitzua ematean lor ditzakeen datu pertsonalei dagokienez, enpresa esleipendunak konpromisoa 

hartzen du datu horiek Legorretako Udalak ezarritako jarraibideen arabera tratatzeko, ez erabiltzeko edo 

kontratu honetan agertzen ez den helburu baterako ez aplikatzeko, eta beste pertsona batzuei ez 

jakinarazteko edo kontserbatzeko. 

 

Datuen tratamenduaren arduradun gisa, enpresa esleipendunak bermatuko du datu pertsonalak kudeatzeko 

baimena duten pertsonek konfidentzialtasuna errespetatzeko konpromisoa hartuko dutela berariaz, eta 

sekretu-betebeharra gordeko dutela, baita xedea amaitu ondoren ere. 

 

Enpresa esleipendunak, organo kontratatzailearekin lankidetzan, Legorretako Udalaren esku jarriko du datu 

pertsonalen babesaren arloko betebehar guztiak betetzen dituela frogatzeko behar den informazio guztia. 

Prestazioa amaitzen denean, enpresa esleipendunak konpromisoa hartzen du prestazio horren ondorioz 

tratatutako datu pertsonalak suntsitzeko. 

 

Hala ere, prestazio hori gauzatzearen ondorioz, eta erantzukizunak sor daitezkeen bitartean, kopia bat 

gorde nahi bada —behar bezala gordeko da—, idatzizko informazioa eskatuko da. 

 

Legorretako Udala arduratuko da enpresaburuek konfidentzialtzat jo duten informazioa ez zabaltzeaz; 

informazio horrek, batez ere, sekretu tekniko edo komertzialei eta eskaintzen alderdi konfidentzialei 

eragiten die. 

 

 

33. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratutik eratortzen diren auzigaiak kontratazio-organoak ebatziko ditu, eta hartzen dituen erabakiek 

administrazio-bidea amaituko dute. 
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Administrazio-bidea amaitzen duten eta berehala bete beharreko egintzen aurka errekurtsoa jarri ahal 

izango da, SPKLren 44. artikuluan araututako errekurtso bereziaren bidez edo bi hilabeteko epean, 

administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarrita, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 

uztailaren 13ko 29/1998 Legean aurreikusitakoaren arabera. 

 

Auzirik egonez gero, enpresa esleipendunak, bere jurisdikzio-foroari berariaz uko eginez, Gipuzkoako 

epaimahaien eta auzitegien mende jartzeko konpromisoa adierazten du. 

 

Edonola ere, bi alderdiak ados jartzen badira, auziak arbitraje bidez konpon daitezke, indarrean dagoen 

legeriak zehaztutakoarekin bat etorriz. 
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I    ERANSKINA – ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAREN EREDUA (A GUTUN-AZALA) 

 

……………………………   k, ……..………ENA zenbakia duena, bere izenean edo (noren izenean), …………….…………. 

Ean egoitza duena, ………………… IFZ zenbakia duena, Legorretako udalak lizitazioan jarritako espedientean 

parte hartzeko, 

HONAKO HAU ADIERAZTEN DU, BERE ERANTZUKIZUNPEAN: 

 

Lehenengoa. Legorretako hiri-antolamenduko plan orokorraren idazketaren kontratazioan parte hartuko 

duela. 

Bigarrena. Betetzen dituela Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren otsailaren 26ko 2014/23 (EB) eta 

2014/24 (EB) Zuzentarauen transposizioa egiten duen Sektore Publikoaren azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 

140. artikuluaren lehen paragrafoak enpresa adjudikaziodun izateko eskatzen dituen betekizun guztiak. 

Hauek dira: 

1. Eskatzen diren kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionaleko baldintzak 

betetzen dituela. 

2. Pertsona juridikoa bada, sozietatea balio osoz eratuta badago eta, sozietatearen helburuen 

arabera, lizitaziora aurkez badaiteke, eta adierazpena sinatu duen pertsonak proposamena 

aurkezteko dagokion ordezkagarritasuna badu. 

3. Ez duela inolako debekurik, bere ekimenez edo hedaduraz, SPKLren 71.3 artikulua aplikatzearen 

ondorioz kontratatzeko, eta indarrean dauden xedapenek Gizarte Segurantzarekiko ezartzen dituzten 

zerga-betebeharrak eta betebeharrak egunean dituela. 

4. Atzerriko enpresen kasuan, zuzenean edo zeharka kontratatuta egoteagatik sor daitezkeen 

gorabeherei dagokienez, horiek Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende jartzen 

badira, edozein lege-eremutan, eta, hala badagokio, haiei legokiekeen atzerriko jurisdikzio-foroari 

uko eginez. 

5. Jakinarazpenak egiteko helbide elektronikoa honako hau izango da: 

Hirugarrena. Adierazpen honen bigarren paragrafoan aipatzen diren agiriak dituela, eta enpresa 

esleipendun gisa proposatzen badute eta horretarako eskatzen dioten edozein unetan baliozkoak direla 

egiaztatzeko konpromisoa hartzen duela. 

Laugarrena.- Kontratua gauzatzeko gutxieneko lantaldeari eusteko konpromisoa hartzen dut. Horretarako, 

honako pertsona hauek izendatzen ditut, behar besteko kaudimenarekin: 

Izen-abizenak 

1.- taldeko zuzendaria. 

2.- aholkularitza juridikoa: 
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3.- ingurumen-arloko teknikaria 

4.- bide, ubide eta portuetako ingeniaria.- topografiako teknikaria 

6.- giza zientzien arloko espezialista  

7.- herritarren parte-hartzean aditua 

8.- genero-ikuspegiko teknikaria. 

Bosgarrena.- Kaudimena bermatze aldera, beste enpresa batzuen kaudimena eta baliabideak erabiliko 

direla, zehazki, ………………… enpresarenak, eta, beraz, erantzukizunpeko adierazpen bat duela (II. 

eranskina), kasu horiei buruzko beharrezko informazioa jasoko duena, Europako kontratazio-agiri 

bakarraren inprimaki normalizatuaren arabera. 

Eta horrela jasota gera dadin, adierazpen hau sinatzen dut. 

Data: 

 

Sinadura (enpresaren sinadura eta zigilua) 
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II. ERANSKINA: KANPOKO BITARTEKOAK (A GUTUN-AZALA) 

 

ZINPEKO AITORPENA, ESKATUTAKO KAUDIMENA EDO BALIABIDEAK BERMATZEKO, LIZITATZAILEAK BESTE 

ERAKUNDE BATZUEN KAUDIMENEAN EDO BALIABIDEETAN OINARRITU NAHI DUEN KASUETAN. 

……………………………   k, ……..………ENA zenbakia duena, bere izenean edo (noren izenean), …………….…………. 

Ean egoitza duena, ………………… IFZ zenbakia duena, Legorretako udalak lizitazioan jarritako espedientean 

parte hartzeko, Legorretako Udalaren lizitazio-baldintzak eta haren ondorio guztiak ezagutzen dituela 

adierazten du, Legorretako hiri-antolamenduko plan orokorra idazteko zerbitzua kontratatzeari buruzkoak, 

non lizitatzaile gisa parte hartzen baitu, eta eskatzen zaizkion kaudimena eta baliabideak dituela 

adierazten du — lizitatzailea esleipenduna bada, frogatu egin beharko du —, bai eta argi eta garbi 

adierazten duela, kontratuaren adjudikazioduna izanez gero, kontratuaren 2. artikuluan berariaz 

xedatutako beharrezko diren baliabideak lizitatzailearen esku utzi nahi dituela ere, kontratuaren 2. 

artikuluak berariaz xedatutakoa bete dezan. 

Idazki hori Legorretako Udalean aurkezteak berekin ekarriko du konpromiso hori onartzea, baldin eta 

lizitatzailea esleipenduna bada. 

Data: 

 

Sinadura (enpresaren sinadura eta zigilua) 
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III. ERANSKINA 

 

PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 

 

……………………    k, …………ENA zenbakia duena, bere izenean edo (noren izenean), ………………. (e)an egoitza 

duena, ……………… IFZ zenbakia duena, Legorretako udalak lizitazioan jarritako espedientean parte hartzeko, 

(Pertsona fisikoa edo juridikoa den kontuan hartuta), Legorretako Udalak hiri-antolamenduko plan orokorra 

idazteko zerbitzuak kontratatzeko deitutako prozedura irekiaren jakitun izanik: 

1.) Ezagutzen ditudala Administrazio Klausula Berezien Agiria, Baldintza Teknikoen Agiria eta kontratu 

hau arautzen duten eta bere gain hartzen ditudan gainerako agiriak. 

 

2.) Ordezkatzen duen enpresak baldintza eta betebehar guztiak betetzen dituela enpresa ireki, 

instalatu eta martxan jartzeko. 

 

3.) Nire gain hartzen dut zerbitzu horiek ondoren adierazitako prezioan emateko konpromisoa, 

ulertzen baitut prezio horretan sartzen direla kontzeptu guztiak, hala nola edozein zerga-arlori 

dagozkion zergak, gastuak, tasak eta arbitrajeak, bai eta kontratistaren industria-onura ere. 

 

Prezioa: …………………. €. 

BEZ, %___: ……………. €. 

GUZTIRA: ……………… €. 

 

Data: 

 

Sinadura (enpresaren sinadura eta zigilua) 
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IV. ERANSKINA 

EUSKO JAURLARITZAKO (EDO, HALA BADAGOKIO, ESTATUKO EDO 

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO) KONTRATISTEN ERREGISTROKO 

DATUEN BALIOZKOTASUNARI BURUZKO ZINPEKO DEKLARAZIOAREN EREDUA 

 

……………………    k, …………ENA zenbakia duena, bere izenean edo (noren izenean), ………………. (e)an egoitza 

duena, ……………… IFZ zenbakia duena, Legorretako udalak lizitazioan jarritako espedientean parte hartzeko, 

BERE ERANTZUKIZUNPEAN DEKLARATZEN DU KONTRATAZIO-MAHAIKO PRESIDENTEAREN AURREAN 

Eusko Jaurlaritzako (edo, hala badagokio, Estatuko edo Gipuzkoako Lurralde Historikoko) Kontratisten 

Erregistro Ofizialak emandako ziurtagirian jasotako datuen eta inguruabarren baliozkotasuna eta indarraldia, 

eta, bereziki, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 72. artikuluan aurreikusitako kontratatzeko debekuen 

eraginpean ez egoteari buruzkoak. 

 

Eta jasota gera dadin, dagozkion ondorioak izan ditzan, erantzukizunpeko adierazpen hau sinatzen du. 

 

Data: 

 

Sinadura (enpresaren sinadura eta zigilua) 
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V. ERANSKINA 

ENPRESAK EMANDAKO INFORMAZIOAK KONFIDENTZIAL IZENDATZEKO 

EREDUA 

 

……………………    k, …………ENA zenbakia duena, bere izenean edo (noren izenean), ………………. (e)an egoitza 

duena, ……………… IFZ zenbakia duena, Legorretako udalak lizitazioan jarritako espedientean parte hartzeko, 

 

ADIERAZTEN DUT: 

____ gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioarekin duen lotura (aipatu nahi den gutun-azala izendatzea) 

konfidentzialtzat jotzen da eskaintzaren informazio eta dokumentu hauek, sekretu tekniko edo 

komertzialekin duten lotura dela eta: 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

Data: 

 

Sinadura (enpresaren sinadura eta zigilua) 
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VI. Eranskina 

 

ABEE ERATZEKO KONPROMISOAREN EREDUA 

……………………………   k, ……..………ENA zenbakia duena, bere izenean edo (noren izenean), …………….…………. 

Ean egoitza duena, ………………… IFZ zenbakia duena 

ETA 

……………………………   k, ……..………ENA zenbakia duena, bere izenean edo (noren izenean), …………….…………. 

Ean egoitza duena, ………………… IFZ zenbakia duena 

 

 

 

Aldi baterako enpresa-elkarte bat formalki eratzeko konpromisoa hartzen dutela, dagozkien partaidetzak ( %) 

eta % ( %) izanik, eta ordezkari edo ahaldun bakarra izendatzen dutela Kontratua azkendu arte kontratutik 

eratortzen diren eskubideak baliatzeko eta betebeharrak betetzeko ahalorde askietsiak dituen elkarketa. 

 

Eta adierazpen honen adostasun-froga gisa, honako hau egiten dugu: 

Sinadura(1)     Sinadura (2) 
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VII ERANSKINA 

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAREN AITORPEN-EREDUA 

 

……………………………   k, ……..………ENA zenbakia duena, bere izenean edo (noren izenean), …………….…………. 

Ean egoitza duena, ………………… IFZ zenbakia duena, Legorretako udalak lizitazioan jarritako espedientean 

parte hartzeko, 

BERE ERANTZUKIZUNPEAN DEKLARATZEN DU: 

1.- Toki tributazioaren arloan indarrean dagoen araudi aplikagarriaren arabera eta, zehazki, Jarduera 

Ekonomikoen gaineko Zerga arautzen duenaren arabera, zerga honen matrikulan honako epigrafe hauetan 

alta emateko aitorpena aurkeztera behartuta dago, eta data honetan ez da baja eman honako epigrafe 

honetan: 

______________________________ 

2.- zer: (adierazi dagokion aukera) 

Zerga ordaindu behar du, eta erkatutako azken ordainagirien kopia erantsi du. 

• Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko apirilaren 20ko 1/1993 Foru Arauaren Testu 

Bateginean jasotako 5.1 g) artikuluko salbuespen-kasuan dago. 

• (Jarduera gauzatzen hasten diren subjektu pasiboak, jarduera garatzen den zerga honen lehen bi 

zergaldietan) 

• Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko apirilaren 20ko 1/1993 Foru Arauaren Testu 

Bateginean jasotako 5.1 c) artikuluko salbuespen-kasuan dago. (1.000.000 eurotik beherako 

eragiketa-bolumena duten subjektu pasiboak).  

 

Eta jasota gera dadin, dagozkion ondorioak izan ditzan, erantzukizunpeko adierazpen hau sinatzen du. 

Data: 

Sinadura: 
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VIII. ERANSKINA 

ATZERRIKO ENPRESEK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

Europako Erkidegoko estatu kideetako enpresa ez espainiarrek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute "A" 

gutun-azalean: 

1. Banakako enpresek beren herrialdeko nortasun-agiri pertsonala aurkeztu beharko dute. Enpresa pertsona 

juridikoa bada, eratze-agiriak aurkeztu beharko ditu, ofizialki gaztelaniara edo euskarara itzulita, eta 

erregistro profesional edo komertzial batean inskribatuta, baldintza hori dagokion estatuko legeriak 

eskatzen duenean. 

2. Lizitatzaileak ez badu bere izenean jarduten edo pertsona juridikoa bada, ahalorde nahikoa aurkeztu 

beharko du, eta hori ere ofizialki gaztelaniara edo euskarara itzulita egon beharko da. 

3. Kontratutik zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, Espainiako maila guztietako 

epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende jartzen direla adierazten duen adierazpena, eta, hala 

badagokio, lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzio-foruari uko egiten diotela adierazten duena. 

4. Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 72. artikuluan zerrendatutako egoeretako batean ere ez 

egotearen egiaztagiria. 

Egiaztapen hori lekukotza judizialaren edo administrazio-ziurtagiriaren bidez egin ahal izango da, 

kasuaren arabera, eta agintari eskudunak ezin badu agiri hori eman, horren ordez erantzukizunpeko 

adierazpen bat aurkeztu ahal izango da, administrazio-agintaritza baten, notario publiko baten edo 

erakunde profesional kualifikatu baten aurrean. Aukera hori kasuan kasuko estatuko legerian aurreikusita 

dagoenean, agintaritza judizial baten aurrean emandako erantzukizunpeko adierazpen batekin ere ordeztu 

ahal izango da. 

5. Estatu kideko agintaritza eskudunak emandako ziurtagiria, gaztelaniara edo euskarara ofizialki itzulita, 

enpresak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzako kotizazioak ordaintzeko betebeharrak behar bezala 

dituela egiaztatzen duena, botere esleitzailearen estatuaren legezko xedapenen arabera. 

6. Sailkapena eskatzen bada, Europako Erkidegoko estatu kideetako enpresaburu ez espainiarrentzat 

nahikoa izango da dagokion kontratazio-organoaren aurrean ekonomia-, finantza- eta teknika-kaudimena 

egiaztatzea, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 75. eta 78. artikuluetan 

xedatutakoaren arabera, bai eta erregistro profesional edo komertzialean inskribatuta egotea ere, ezarrita 

dauden estatuko legeriak aurreikusitako baldintzetan. 

Europako Erkidegoko estatu kideek beren enpresaburuen alde egindako sailkapen-ziurtagiriek edo antzeko 

dokumentuek kontratazio-organoen aurreko gaitasun-presuntzioa osatzen dute, baldintza-agiri honen 19. 

artikuluari dagokionez. 

7. Europako Erkidegokoak ez diren estatuetako atzerriko enpresek, aurreko sei paragrafoetan azaldutako 

betekizunez gain, honako hauek ere egiaztatu beharko dituzte: 

a. Espainiak kasuan kasuko estatuan duen enbaxadak emandako bulegoa, enpresak jarduteko gaitasuna 

duela egiaztatzen duena. 
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b. Jatorrizko estatuak Espainiako enpresek Administrazioarekin egiten dituzten kontratazioetan parte 

hartzea onartzea, funtsean modu bertsuan. Hori Espainiako ordezkaritza diplomatikoaren txostenaren 

bidez justifikatuko da. 

c. Agirien bidez, egoitza Espainian duen sukurtsal bat duela irekita, eta sukurtsal horren ahaldunak edo 

ordezkariak izendatu dituela beren eragiketetarako. 

d. Merkataritza Erregistroan inskribatuta dagoela, aurreko lerrokadan aipatutako ahalordetzeak bezala. 

 

 

 


