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G.00 PARTZELAN —EKIPAMENDU KOMUNITARIOA— ADINEKOENTZAKO 55

APARTAMENTUKO ERAIKIN BAT EXEKUTATZEKO OBREN ZUZENDARITZA

FAKULTATIBOKO ETA OBRA EXEKUTATZEKO PROIEKTUA GAINBEGIRATZEKO

ETA ALDATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOKO KONTRATUAREN AHOLKULARITZA

ETA LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA ARAUTUKO

DUTEN BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA
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1.- XEDEA

Agiri honen xede da FIARK ARQUITECTOS SLP enpresak egindako “IN.05” MONS Hirigintzako Esku

Hartze Eremuaren g.00 partzelan adinekoentzako apartamentuen eraikina exekutatzeko proiektuarekin lotuta

laguntza teknikoaren kontratazioa arautu behar duten baldintza teknikoak zehaztea. :

1. Exekuzio Proiektua gainbegiratzea, proiektuaren analisi kualitatiboa eta kuantitatiboa eginez, bere

nahikotasuna eta zuzentasuna zehazteko. Halaber, eta hala badagokio, exekutatu beharreko proiektua

dokumentu-multzo osoa, koherentea eta nahikoa izateko, beharrezkoak izango liratekeen aldaketak —

ikuspuntu tekniko, arauemaile edo ekonomikotik— planteatuko dira.

2. Proiektua gainbegiratu ondoren, Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzaren

iritziz beharrezkotzat jotzen diren aldaketez gain, ondorengo alderdi hauen inguruan exekuzio-

proiektuaren aldaketa idatzi beharko da: fatxadak, instalazio fotovoltaikoak, barne-arotzeria, estalkiak eta

egingo den eraikinaren behe-solairuan kokatuko den lokala zaharren egoitza gisa erabiltzeko prestatzea.

3. Exekutatzeko dauden obretako zuzendaritza fakultatiborako aholkularitza eta laguntza teknikoko

zerbitzuak eskaintzea.

2.- KONTRATATUTAKO LANAK

2.1. Exekuzio Proiektua gainbegiratzea, proiektuaren analisi kualitatiboa eta kuantitatiboa eginez, bere

nahikotasuna eta zuzentasuna zehazteko. Halaber, eta hala badagokio, exekutatu beharreko proiektua

dokumentu-multzo osoa, koherentea eta nahikoa izateko, beharrezkoak izango liratekeen aldaketak —

ikuspuntu tekniko, arauemaile edo ekonomikotik— planteatuko dira.

Gauzatu beharreko proiektua gainbegiratzeko honako lan hauek exekutatuko dira:

• Proiekturako aplikatzekoak diren legezko edo arauzko xedapen orokorrak eta araudi teknikoa kontuan

hartu direla egiaztatzea.
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• Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren dokumentu eta zehaztapen guztiak proiektuak badituela

egiaztatzea.

• Proiektuko dokumentu guztien arteko bat etortzea egiaztatzea.

• Obrako unitateen eta materialen prezioak kontratua exekutatzeko egokiak direla aztertzea, prezio

deskonposatuak osatuz.

• Gainbegitatze-txosten bat idaztea, egindako egiaztapen, analisi eta azterketetan sortutako informazio

guztia bilduz.

2.2. Proiektua gainbegiratu ondoren, Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako

Etxegintzaren iritziz beharrezkotzat jotzen diren aldaketez gain, ondorengo alderdi hauen inguruan

exekuzio-proiektuaren aldaketa idatzi beharko da:

• Fatxadak: exekuzio-proiektuaren eraikuntza-sistema mantenduz, hau da, akabera zeramikoa duen

fatxada aireztatukoa, hainbat hautabide proposatuko dira materiala estandarizatzeko irizpideak

kontuan hartuz. Material horiek antzeko kalitatekoak izanik merkeagoak izango dira, mantentzen eta

ordezkatzen errazak direlako.

• Instalazio fotovoltaikoak: Instalazio fotovoltaikoa biltzeko behar diren zehaztapen guztiak sartuko

dira exekuzio-proiektuan, Udalaren Ingurumen Sailak ezarritako baldintzak betez.

• Barne-arotzeria: Barruko gidaridun-ateen ordez ate zabukariak ipintzea.

• Estalkiak: hauek bertatik ez ibiltzeko moduko bezala definitzea.

• Egin beharreko eraikinaren behe-solairuko lokala zaharren egoitza gisa erabiltzeko prestatzea,

dagokion jarduera-lizentzia lortzeko behar den dokumentazio guztia prestatuz.

Aldaketak exekuzio-proiektu berritu bat idatziz artikulatuko dira. Bertan, aurreko ataletan

finkatutakoarekiko aldaketa guztiak bilduko dira, hots, eraikuntzako xehetasunen doikuntza eta osagai

guztiak, memoria, aurrekontua, planoak eta abar. Bertan jasotako edukiek Eraikuntza Antolatzeko

Legean, Eraikuntzaren Kode Teknikoan, Irisgarritasuna Sustatzeari buruzko Araudian, Hiri

Antolamenduko Plan Orokorraren Arauetan, eraikuntzako eta ingurumeneko ordenantzetan, eta indarrean

dagoen gainerako araudi teknikoan xedatutakoa bete beharko dute. Berrikuntzen dokumentua Elkargo

Ofizialak ikus-onetsia entregatu beharko da, eta horrek eragindako gastuak esleipendunak ordainduko

ditu.
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Exekuzio-proiektu berrituaren dokumentazio guztia pdf formatuan zein formatu editagarrian (Word,

Excel, DWG, Presto, etab...) entregatu beharko da, behar bezala ikusteko eta inprimatzeko behar diren

artxibo guztiekin (adibidez Autocad: kanpo-erreferentziak eta ctb artxiboak, etab.)

2.3 Exekutatzeko dauden obretako zuzendaritza fakultatiborako aholkularitza eta laguntza teknikoko

zerbitzuak eskaintzea.

Kontratatuta eta Agiri honetan aipatutako obren zuzendaritza fakultatiboari lotuta dauden aholkularitza

eta kontsultoretzako zerbitzuen barne, batez ere, Eraikuntza Antolatzeko Legearen 12. eta 13. artikuluetan

ezartzen diren betebeharrak eta funtzioak bilduta daude.

Hala ere, kontratuan Agiri honetan eta Baldintza Ekonomiko Administratiboen Agirian finkatutako

funtzio guztiak ere bilduko dira.

Dena dela, haiek exekutatzeko edo interpretatzeko idatziz Entidad Pública Empresarial de Vivienda –

Donostiako Etxegintzako ordezkariek esleipendunari emandako aginduak jarraituko dira.

2.3.1. Obraren Zuzendaritza Fakultatiboan ondoko alderdi hauek bereiziko dira gutxienez:

2.3.2. Obrak hasi aurreko fasea:

• Kontratistak aurkeztutako laneko plana aztertzea.

2.3.3. Obrak exekutatzeko fasea:

• Zuzendaritza fakultatiboa.

• Onartutako laneko plana kontrolatzea eta jarraitzea.

• Eraikuntzaren eta eraikitakoaren kalitatearen kontrol kualitatiboa eta kuantitatiboa.

• Obren martxa gainbegiratzea, proiektua eta honen aldaketak kontuan hartuta, baita eraikuntza-

obren esleipenari lotutako agiriak ere.

• Baldintzen agiriek zuzendaritza fakultatiboaren esku uzten dituzten gaiak eta alderdi teknikoak

erabakitzea.

• Proiektua exekutatzean sortuko diren zalantzak konpontzeari buruz proposatzea erakundeari.
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• Gorabehera tekniko edo ekonomiko posibleak aurreikustea eta problema horiek konpontzeko

proposatzea.

• Obran gertatuko diren halabeharrak konpontzea, eta aginduen eta laguntzen liburuan proiektua

zuzen interpretatzeko behar diren jarraibideak idatziz jasotzea.

• Norberaren ekimenez edo Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzak

eskatuta, obraren martxak eskatuta proiektuan balizko aldaketen proposamenak aztertzea.

• Zigorrak ezartzeko proposamenak.

• Beharrezko probak eta entseguak egiteko aginduz, eraikuntza-materialak obran jasotzea

egiaztatzea.

• Erabiliko diren makineria eta baliabide osagarriak aztertzea.

• Kalitate-kontrola erregistratzea, laginketak, entseguak, probak eta obra-egiaztapenak, emaitzen

analisia eta abar adieraziz.

• Obren exekuzioa kontrolatzea, neurtzea eta gainbegiratzea.

• Obraren exekuzio materiala zuzentzea, zuinketak, materialak, eraikitzeko materialen eta

instalazioen exekuzio eta antolaketa zuzena egiaztatuz, proiektuarekin eta obra-zuzendariaren

aginduekin bat etorriz.

• Emandako jarraibideak Aginduen eta Laguntzen Liburuetan idatziz jasotzea.

• Ezinbesteko eta premia handiko kasuetan, pertsonak, obra bera edo aldameneko eraikinak eta

ondasunak egon daitezkeen arriskuetatik babesteko agindu zehatzak hartzea, eta erabakitakoa

berehala jakinaraztea erakundeari.

2.3.4. Funtzioak segurtasuneko eta osasuneko arloetan.

Segurtasuneko eta Osasuneko Koordinazioaren funtzio propioak Erakundeak erabakitzen duen enpresak

garatuko ditu. Hala, kontratu honen esleipendunak enpresa horri bere funtzioak betetzeko behar dituen

laguntza, elkarlana eta koordinazioa eskaini beharko dizkio.

2.3.5. Koordinazio orokorra.

Zuzendaritza fakultatiboak eta Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzak

bilerak egiteko egutegi bat jarraituko dute, astean behin, obra exekutatzen ari den lekuan, Erakundeak

hala nahi izanez gero, egin daitekeen beste edozein bilera eragotzi gabe eta hari aparteko kosturik eragin

gabe.

Kontratistarekin egindako bileren aktek laneko plan gisa eta konpromisoak gogoratzeko balioko dute.

Aginduen eta Gorabeheren Liburuan erregistratutako oharren lege-balio bera izango dute.
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2.3.6. Epeak kontrolatzea.

Kontratistak aurkeztutako eta Erakundeak onartutako laneko programak laneko arlo nagusiak, ibilbide

bakoitzaren jarduerak eta denboran duten iraupena definituko ditu. Dokumentu horri esker lanak nola

burutzen diren zehaztasunez jarraitzeko aukera egongo da.

Plangintzaren jarraipena plangintza orokorra eta benetan exekutatutakoaren martxa alderatuta egingo da,

eta gertatutako desbideratzeak eta hauek obraren martxan duten eragina aztertzeko, eta neurri

zuzentzaileen proposamena aztertzeko balioko du.

2.3.7. Kontrol ekonomikoa.

Esleipendunak obraren kontrol ekonomikoa egingo du, aurrekontuko aurreikuspenak betetzen direla

bermatzeko. Zentzu horretan kontratistak ondorengo betebeharrak bere gain hartu beharko ditu:

• Exekutatutako obra baloratzea, obren esleipendun den kontratistaren prezioen arabera.

• Ager daitezkeen diferentziak analizatzea eta irtenbide posibleak planteatzea.

• Obretan sortuko diren ezustekoen ebaluazio ekonomikoa.

• Prezio kontraesankorrak proposatzea, obrak exekutatuko dituen kontratistarekin eztabaidatzeko.

• Hasierako aurrekontuarekiko desbideratze partzial eta orokor posibleak kontrolatzea.

• Exekutatutako obren ziurtagiriak egitea eta Erakundeari aurkeztea.

• Epeak ez betetzeagatik atxikipenak egiteko komenigarritasunari buruz Erakundeari informatzea;

egindako lan osagarrien —halakorik egiten badira— zerrenda eta berme-egoerak.

• Obraren amaierako neurketa eta obraren azken ziurtagiria honen amaierako likidazioa egin aurretik.

• Obraren amaierako likidazioa egitea eta Erakundearen aurrean aurkeztea.

2.3.8. Kalitate-kontrola.

Hona hemen gaiaren inguruan burutu beharreko jarduketak:

• Obrak burutzen diren bitartean egin beharreko entseguen kopurua eta egoera planifikatzea.

• Kalitate-kontroleko plana aztertzea, kontrolatzea, txostena egitea eta jarraipena egitea,

eskuratutako entseguen emaitzak aztertuz.

• Kalitate-kontrola erregistratzea, laginketak, entseguak, probak eta obra-egiaztapenak, emaitzen

analisia eta abar adieraziz.

• Kalitate Kontroleko Liburua idaztea.
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• Martxan jartzea kontrolatzeko eta egiaztatzeko programa prestatzea, probak eta hauen kopurua

zehaztuz instalazioak egokiak direla ziurtatzeko.

• Programa horren exekuzioa gainbegiratzea.

Egindako kontrolaren dokumentazioa obrak exekutatzeko zuzendariak bilduko du, eta egindako lanak

proiektuan, honen eranskinean ea aldaketetan finkatutakoarekin bat datozela egiaztatuko du.

Obra-zuzendariak dagozkien neurri zuzentzaileak finkatu eta justifikatuko ditu, materialak edo entseguak

exekuzio-proiektuan zehaztutakoarekin bat ez datozenean.

2.3.9. Dokumentazioaren kudeaketa.

Plangintzaren kontrolaren zein kontrol ekonomikoaren ondorioz hainbat motatako dokumentu sortuko

dira. Dokumentu horiek obra-zuzendaritzak artxibatu eta kudeatuko ditu.

Era berean, obra-aurrerapeneko txostenak, kalitate-entseguak eta burutuko diren jarduketa guztiak

artxibatuko dira.

Obra-zuzendaritzak ere kontratistaren jakinarazpenak, aginduen liburua, gorabeheren liburua, kalitate-

kontroleko erregistroa, diagramen bidez aurrerapen-lanen plangintza, desbideratzeak zuzentzeko neurriak

jasoko ditu, gorabeheren erregistroa egingo du, eta obraren artxibo orokorra eta korrespondentzia

erabiliko ditu, baita kontrol ekonomikoko dokumentuak ere.

2.3.10.  Obraren azken fasean eta obra amaitu ondoren laguntzea.

Beharrezko oniritziekin exekutatutako obraren dokumentazioa esleipendunak prestatu eta erakundeari

eman beharko dio. Dokumentazio hori, gutxienez, honako hau izango da:

• Obra-amaierako planoak.

• Obra-amaierako ziurtagiria.

• Kalitate-kontroleko ziurtagiria, suteen aurkako baldintzen eta telekomunikazioen instalazioen

inguruko araudia betetzen dela dioen ziurtagiria.

• Urbanizazio-obrak amaitu direla frogatzen duen ziurtagiria, zerbitzuak erabiltzeko egoeran daudela

zehaztuz.

• Babes ofizialeko etxebizitzen diseinu- eta kalitate-araudia betetzen dela dioen ziurtagiria.
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• Aginduen eta gorabeheren liburuak.

• Obraren amaierako kostuaren ziurtagiria, kapituluen arabera xehatua.

• Eraikinaren liburua. (bi ale).

• Obraren likidazioaren aurreko likidazio-txostena.

• Obra jasotzeko txostena, erreserbekin edo gabe, kasu bakoitzean dagokion moduan.

• Etxebizitza bakoitzaren banakako fitxak, obrak amaitzean eguneratuak.

• Eraikina martxan jartzeko araudian eskatzen den eta beharrezkoa den dokumentazio teknikoa.

Esleipendunak obrako zuzendaritzari buruzko dokumentazioa pdf formatuan zein formatu editagarrian

(Word, Excel, DWG, Presto etab...) aurkeztu beharko du, behar bezala ikusteko eta inprimatzeko behar

diren artxibo guztiekin (adibidez Autocad: kanpo-erreferentziak eta ctb artxiboak, etab.).

2.3.11. Halaber, Etxebizitzako erakundeak eskatuta, Obra Berriko Aitorpena, Jabetza Horizontaleko

Erregimeneko Konfigurazioa eta etorkizuneko komunitatearen estatutuak osatzeko sor daitezkeen gai

teknikoak osatzen lagunduko du esleipendunak.

3.    Aipatutako zerbitzuak Agiri honetan eta baldintza ekonomiko-administratiboen agirian agertzen diren

baldintzen arabera eskainiko dira. Dokumentu horiek guztiak kontratuan bilduko dira Entidad Pública

Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzak emango dituen aginduak jarraituz.


