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“IN.05 MONS" HIRIGINTZAKO ESKU HARTZE EREMUAREN 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 EKONOMIA ETA ADMINISTRAZIO BALDINTZEN

AGIRIA



Entidad Pública Empresarial de Vivienda - Donostiako Etxegintza
Mari kalea, 1, behea / Calle Mari, 1, bajo - Tel. 943 48 17 65 - Faxa 943 32 79 20 - etxegintza@donostia.org - www.donostia.org/etxegintza
20003 Donostia / San Sebastián

2

6463n V
II

AURKIBIDEA

I. XEDAPEN OROKORRAK ................................................................................................................................. 3
ATARIKO ARTIKULUA. KONTRATUAREN BITARTEZ ERANTZUNGO DIREN BEHARRAK. ........................... 3
1º.-ARTIKULUA. KONTRATUAREN XEDEA.  ARAUBIDE JURIDIKOA. ............................................................ 5
2. ARTIKULUA.- LIZITAZIO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN PREZIOA.............................................. 6
3. ARTIKULUA.- ZERBITZUAREN FINANTZAKETA.......................................................................................... 7
4. ARTIKULUA. ORDAINTZEKO MODUA. ......................................................................................................... 7
5. ARTIKULUA.- JURISDIKZIOA......................................................................................................................... 8
6. ARTIKULUA.- DATU PERTSONALEN BABESA. ............................................................................................. 8
II. DEIALDIA ETA ESLEIPENA ARAUTZEN DUTEN BALDINTZAK ................................................................ 10
7. ARTIKULUA.- ESLEIPEN PROZEDURA ETA MODUA. KONTRATUAREN IZAERA..................................... 10
8. ARTIKULUA.- LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK.......................................................... 11
9. ARTIKULUA.- PROPOSAMENAK ETA ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA........................... 14
10. ARTIKULUA.- KONTRATAZIO ORGANOA. EBALUAZIO BATZORDEA. ................................................... 18
11. ARTIKULUA.- PROPOSAMENAK IREKITZEA. ........................................................................................... 19
12. ARTIKULUA.- ESKAINTZAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK. ..................................................................... 20
13.-. ARTIKULUA. KONTRATUA ESLEITZEA. ESLEITU AURREKO DOKUMENTAZIOA. .............................. 21
14. ARTIKULUA.- KONTRATUA FORMALIZATZEA......................................................................................... 24
III. - KONTRATUA GAUZATZEA ....................................................................................................................... 26
15. ARTIKULUA.- KONTRATUAREN ARDURADUNA. .................................................................................... 26
16. ARTIKULUA.- KONTRATUAREN IRAUPENA. ............................................................................................ 26
17. ARTIKULUA.- BALIABIDE PERTSONALAK ETA MATERIALAK. .............................................................. 27
18. ARTIKULUA.- KONTRATUA GAUZATZEA. ................................................................................................ 28
19. ARTIKULUA.- FUNTSEZKO KONTRATU BETEBEHARRAK ...................................................................... 30
20. ARTIKULUA.- PREZIOAK BERRIKUSTEA.................................................................................................. 31
21. ARTIKULUA.- KONTRATUKO ALDAKETAK.............................................................................................. 31
22. ARTIKULUA.- KONTRATUA LAGATZEA ETA AZPIKONTRATAZIOA........................................................ 32
23. ARTIKULUA. KONTRATUA SUNTSIARAZTEA. ......................................................................................... 32
24. ARTIKULUA.- LANAK AMAITZEA ETA HAIEK JASOTZEA....................................................................... 33
25. ARTIKULUA. BERMEA ITZULTZEA............................................................................................................ 35
I.A. ERANSKINA ............................................................................................................................................... 36
BEHIN BETIKO ABAL EREDUA ....................................................................................................................... 36
IV.B. ERANSKINA ............................................................................................................................................. 37
behin betiko bermeko kauzio aseguru eredua .......................................................................................................... 37
II. ERANSKINA.................................................................................................................................................. 39
PROPOSAMEN EKONOMIKOKO EREDUA ...................................................................................................... 39
III. ERANSKINA ................................................................................................................................................ 40
PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA, aldi baterako enpresarien elkarteak aurkezten direnean ................. 40
IV. ERANSKINA................................................................................................................................................. 42
JAKINARAZPENAK JASOTZEKO LEHENTASUNEZKO BITARTEKOA AUKERATZEA................................... 42



Entidad Pública Empresarial de Vivienda - Donostiako Etxegintza
Mari kalea, 1, behea / Calle Mari, 1, bajo - Tel. 943 48 17 65 - Faxa 943 32 79 20 - etxegintza@donostia.org - www.donostia.org/etxegintza
20003 Donostia / San Sebastián

3

6463n V
II

I. XEDAPEN OROKORRAK

ATARIKO ARTIKULUA. KONTRATUAREN BITARTEZ ERANTZUNGO DIREN

BEHARRAK.

1. 2014ko maiatzaren 28ko datarekin, “IN.05” MONS Hirigintzako Esku Hartze Eremuaren g.00 partzelan

adinekoentzako apartamentu-eraikin bat exekutatzeko proiektua FIARK ARQUITECTOS SLP enpresari

70.400,00 eurogatik (BEZ gabe) esleitzea erabaki zuen Erakundearen Administrazio Kontseiluak.   

2. 2015eko uztailaren 28ko datarekin, Intxaurrondon “IN.05” MONS Hirigintzako Esku Hartze Eremuaren

g.00 partzelan —ekipamendu komunitarioa— adinekoentzako apartamentu-eraikin bat eraikitzeko obra-

kontratua CONSTRUCCIONES IZA SAri esleitzea erabaki zuen Erakundearen Administrazio

Kontseiluak.

3. 2015eko uztailaren 28ko bilera berean, FIARK ARQUITECTOS SLP enpresarekin izenpetutako

kontratuaren xedea eraikin horren obren zuzendaritza fakultatibora zabaltzea erabaki zuen Erakundearen

Administrazio Kontseiluak, bere garaian eskainitako  84.800,00 eurogatik —BEZ gabe—.

4. 2015eko irailaren 17an, eraikuntza-obra hori exekutatzeko zegokion kontratua izenpetu zen  IZA OBRAS

Y PROMOCIONES, SArekin, eta  aipatutako zuzendaritza fakultatibo horren pean eraikitzeko obrak

2016ko martxoaren 29an hasi ziren.

5. Uztailaren 21eko datarekin, Erakundearen administrazio-kontseiluak IZA OBRAS Y PROMOCIONES,

SAri esleitutako eraikin horren obra-kontratua suntsiarazteko prozedura hastea erabaki zuen,

SPKLTBaren 223.g) artikuluaren suntsiarazpen-arrazoian oinarrituta, zerbitzua hasieran adostutako

baldintzetan gauzatu ezin zuelako. Halaber, data berean zuzendaritza fakultatiboa eramateko FIARK

ARQUITECTOS SLP enpresarekin izenpetutako kontratua suntsiarazteko prozedura ere hastea erabaki

zuen.
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6. Entidad Pública Empresarial de Vivienda — Donostiako Etxegintzaren asmoa eraikinaren obrek ahalik

eta baldintza onenetan gauzatzen jarraitzea denez, erakunde honen iritziz, lanei berriro ekin aurretik,

hainbat neurri hartu behar dira:

a) FIARK ARQUITECTOS SLP enpresak egindako exekuzio-proiektua gainbegiratzea, egokia eta zuzena ote den

zehazteko. Halaber, ikuspuntu teknikotik, arauemailetik edo ekonomikotik egokiak izan daitezkeen aldaketa guztiak

planteatuko dira, hala behar izanez gero.

b) Proiektua gainbegiratu ondoren, Erakundearen ustez egin beharko diren aldaketez gain, Erakundearen

interesekoak bezala jada hautemandako hainbat alderditan Proiektu hori aldatu egingo da, adibidez:

fatxadei dagokienean, Donostiako Udaleko Ingurumen Sailak eskatu arren jasota ez dauden instalazio

fotovoltaikoak exekutatzeko beharrezko zehaztapenak Proiektuan jasotzeari dagokionean, barne-arotzeria

aldatzeari dagokionean, eta egingo den eraikinaren behe-solairuan kokatuko den lokala zaharren egoitza

gisa erabiltzeko prestatzeari dagokionean.

c) Era berean, Udalaren Gizarte Ongizate Sailaren premien programa kontuan hartuz, eraikinaren solairu

oso bat etxebizitza komunitario / babespeko apartamentu gisa erabiltzeko bideragarritasuna eta, hala

badagokio, Programa aldatzeko proposamena aztertuko da.

d) Obren zuzendaritza fakultatibo berria kontratatuko da. Zerbitzu hori gauzatze-proiektua gainbegiratu

eta aldatuko duen talde tekniko berberari esleituko zaio.

7.  Azken batean, kontratu berria esleitzeko prozesua, suntsiarazteko espedienteari hasiera ematearekin batera

hasi ahal izango denez, Agiri honetatik ondorioztatzen den laguntza teknikoaren esleipena honako alderdi

honek baldintzatuko du: obren kontratuaren eta zuzendaritza fakultatiboa burutzeko baldintzaren

suntsiarazpen-espedientearen amaierak.
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1º.-ARTIKULUA. KONTRATUAREN XEDEA.  ARAUBIDE JURIDIKOA.

Hona hemen kontratuaren xedea:

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.

Burutu beharreko proiektua gainbegiratzeko, Baldintza Teknikoen Agiriaren 2.1. artikuluan zehaztutako

lanak gauzatuko dira.

2. Proiektua gainbegiratzearen ondorioz Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzak

beharrezko jotzen dituen aldaketez gain, exekuzio-proiektuaren aldaketa idatzi beharko da ondoko alderdi

hauen inguruan: fatxadak, jaso ez diren baina Donostiako Udaleko Ingurumen Sailak eskatzen dituen

instalazio fotovoltaikoak exekutatzeko behar diren zehaztapenak proiektuan sartzea, barne-arotzeria

aldatzea, eta exekutatu beharreko eraikinaren behe-solairuan kokatutako lokala —zaharren egoitza gisa

erabiltzeko— antolatzea. Hori guztia Baldintza Teknikoen Agiriko 2.2. artikuluan finkatutako baldintzak

kontuan hartuz.

3. Era berean, Udalaren Gizarte Ongizate Sailaren premien programa kontuan hartuz, eraikinaren solairu oso

bat etxebizitza komunitario / babespeko apartamentu gisa erabiltzeko bideragarritasuna eta, hala

badagokio, Programa aldatzeko proposamena aztertuko dira.

4. Exekutatzeko dauden obretako zuzendaritza fakultatiborako aholkularitza eta laguntza teknikoko

zerbitzuak eskaintzea.

Zerbitzu horiek —batez ere Eraikuntza Antolatzeko Legearen 12. eta 13. artikuluetan finkatutako

betebeharrak eta funtzioak, eta Baldintza Teknikoen Agiriko 2.3. artikuluan definitutakoak barne hartzen

ditu— azkenean onartutako Exekuzio Proiektuaren Testu Bateginean bilduko diren baldintzetara

egokituko dira. Testu bategin hori aurreko atalen, Agiri honen eta Baldintza Teknikoen Agiriaren arabera

onartuko da. Dokumentu horiek guztiak kontratuan jasoko dira.
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5. Dena den, lizitazio honen xede diren lanak garatzeko, eta kontratu-dokumentuak gauzatuz edo

interpretatuz, Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzaren ordezkariek

esleipendunari idatziz emango dizkioten jarraibideak beteko dira.

6. Kontratua pribatua izango da eta ondoko hauen arabera kudeatuko da:

- Baldintza ekonomiko-administratiboen agiri honen arabera.

- Baldintza teknikoen agiriaren arabera.

- 2012ko uztailaren 27ko Administrazio Kontseiluak onartu zituen Erakundearen kontratazio-jarraibideen

arabera.

- Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera. Dekretu horren bidez Herri

Administrazioen Kontratuen Legearen Testu Bategina onartzen da, esleitzeko boterea eduki arren

herri-administrazioko izaera ez duten sektore publikoko erakundeek egindako kontratuetan aplikatuko

diren arauei dagokienean.

- Zuzenbide Pribatuko arauen arabera.

Kontratistak kontratuari aplikatu beharreko araudia ez ezagutzeak kontratista ez du hura betetzeko

betekizunetik salbuetsiko.

2. ARTIKULUA.- LIZITAZIO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN PREZIOA.

1. SPKLTBaren 88. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, lizitazioko oinarrizko aurrekontua 95.066,66 euro

gehi 19.964,00 euro (% 21eko BEZa) = 115.030,66 eurotan ezarri da.

2. Zenbateko hori maximoa da eta behera hobe dezakete lizitatzaileek.

3. Kontratuaren prezioa kontratua esleitzean eta formalizatzean finkatzen dena izango da. Inola ere ez du

lizitazioaren aurrekontua gaindituko eta itxia izango da, eurotan adierazia. Kontratistak kontratuaren eta

Agiri honen ondoriozko betekizun guztiak bere gain hartuko ditu; eta, aparteko partida gisa, Balio

Erantsiaren gaineko Zerga barne hartuko du.
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4. Kontratuaren prezioaren barne egongo dira aplikatzekoak diren gainerako zergak, tasak eta edozein

motatako kanonak, baita Agiri honetan jasotako betekizunak betetzeko esleipendunak izango dituen gastu

guztiak ere.

5. Kostuan edo eraikuntza-obraren iraupen-epean gertatutako aldaketek ez dute kontratuaren prezioa

aldatuko.

3. ARTIKULUA.- ZERBITZUAREN FINANTZAKETA.

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurtengo aurrekontuaren kargura aurreikusi da finantzaketa. Era berean,

aurrekontu-arloan eskumena duen organoak konpromisoa hartu du, eragina jasan dezaketen etorkizuneko

ekitaldien aurrekontuetan behar diren kredituak erreserbatzeko.

4. ARTIKULUA. ORDAINTZEKO MODUA.

1. Entidad Pública Empresarial – Donostiako Etxegintzaren erregistroan faktura zehaztua aurkeztu eta Arlo

Teknikoko arduradunak faktura hori onartu ondoren egingo da ordainketa.

2. Honako modu honetan eta ondorengo baldintzak bete ondoren ordainduko da:

a) Dagokion txostena eginda Exekuzio Proiektua gainbegiratzen amaitu ondoren, kontratuaren

prezioaren % 10 ordainduko da.

b) Behar bezala ikus-onetsi eta Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzaren

arlo teknikoko arduradunak aldeko txostena egin ondoren, Exekuzio Proiektuaren dagokion Testu

Bategina idatzi eta gero, kontratuaren prezioaren % 35 ordainduko da.
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d) Falta den kopurua eraikuntza-obra hasi ondoren ordainduko da, Agiri honetan aipatzen den

eraikuntza egiteko obra-ziurtagiriak aurkezten diren neurrian, eta benetan exekutatutako obrekiko modu

proportzionalean. Edozein kasutan, % 20 atxikiko da azken likidazioa egiteko.

3. Kontratistak, hitzartutako prezioaren arabera, ordainketarako eskubidea dauka, hau da, esleipen-

prezioaren arabera. Prezio hori finkoa izango da, obraren azken likidazioa zein den kontuan hartu gabe.

5. ARTIKULUA.- JURISDIKZIOA.

1. Kontratuaren prestaketarekin, esleipenarekin, ondorioekin, betetzearekin edo iraungipenarekin lotuta

gerta daitezkeen gatazkak konpontzeko jurisdikzio eskuduna jurisdikzio zibila izango da.

2. Lizitatzaileek uko egiten diote dagokien foruari, hala badagokio, eta Donostiako Etxegintza Enpresa

Erakunde Publikoari dagozkion Epaitegiek eta Auzitegiek erabakitakoa onartuko dute.

6. ARTIKULUA.- DATU PERTSONALEN BABESA.

1. Enpresa esleipendunak eta bere langileek kontratua gauzatzeagatik ezagututako datu pertsonalen sekretu

profesionala gordetzeko betebeharra dute, eta kontratua amaituta ere, betebehar hori indarrean egongo da,

abenduaren 13ko Datu Pertsonalen Babesari buruzko 15/1999 Lege Organikoaren 10. artikuluaren

arabera.

2. Esleipendunaren betebeharra da bere langileei prestakuntza eta informazioa ematea, zerbitzua eskaintzean

egingo dituzten lanetan datuen babesarekin lotuta bete beharreko betebeharrei buruz, bereziki sekretua

gordetzeko eginbeharrari buruz. Halaber, enpresa esleipenduna izango da erantzulea bere langileek

adierazitakoa ez betetzeagatik eragin daitezkeen lege-urraketen aurrean.
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3. Kontratua betetzeko eskaintzen diren zerbitzuak garatzean esleipendunak eta bere langileek zorrotz

beteko dituzte kasuan-kasuan dagokien lana garatzen duten tokiko segurtasun-dokumentuak.

4. Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege organikoa eta hura garatzeko arau

guztiak ere bete behar ditu kontratua hartzen duen enpresak.

5. Akordio hau aurrera eramateko datu pertsonalak erabili behar dira, eta, beraz, datu pertsonalak babesteari

buruzko Legeko 12. artikuluak jartzen duenez, kontratua hartzen duena tratamendu-eragilea izango da, eta

Fitxategiaren arduraduna Erakundea.

6. Hori horrela izanik, tratamenduaren arduradunak honako hauek egin beharko ditu nahitaez:

• Datu horiek kontratua egikaritzeko erabiltzea, ez beste ezertarako, eta fitxategiaren arduradunak

emandako zehaztapenen arabera egitea tratamendua.

• Datu horiek egoki eta bidezkoak izateaz gain, gehiegizkoak izan ez daitezen zaintzea, zehatzak direla

eta aldizka eguneratzen direla bermatuta.

• Zerbitzua emateko eskura dituen hirugarrenei datuak ez lagatzea, ezta komunikatzea ere, fitxategiaren

arduradunaren baimenik gabe.

• Fitxategiaren arduradunak, zerbitzua amaitutakoan, erabaki beharko du tratamenduaren arduradunak

datuak itzuli edo suntsitu egin behar dituen.

• Kontratuaren indarraldian eta amaitutakoan ere, datu pertsonalak babesteari buruzko Legearen 10.

artikuluan aipatzen den sekretu profesionalaren eginbeharrari eustea eta betetzea.

• Tratamendu-arduradunak tratamenduaren xede diren izaera pertsonaleko datuen segurtasuna

bermatzeko beharrezko segurtasun-neurriak —teknikoak nahiz antolaketa-izaerakoak— hartu

beharko ditu, betiere datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko Lege Organikoaren

garapen-erregelamenduan xedatutakoak izanik, datu pertsonalak babesteari buruzko 9. artikuluaren

arabera, eta tratatutako datuen segurtasun-mailarekin bat etorriz.
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II. DEIALDIA ETA ESLEIPENA ARAUTZEN DUTEN BALDINTZAK

7. ARTIKULUA.- ESLEIPEN PROZEDURA ETA MODUA. KONTRATUAREN IZAERA.

1. Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 190. artikuluan xedatutakoa betez eta Entidad Pública

Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzaren kontrataziorako barne-jarraibideak kontuan hartuta,

kontratua prozedura ireki bidez esleituko da.

2. Agiri honen arabera osatzen den kontratua, kontratu pribatua izango da. Zerbitzuetakoa bezala

kalifikatzen da eta Agiri honetan jasotako artikuluen arabera arautuko da; eta bertan aurreikusita ez

dauden kasuetan, 2012ko uztailaren 27ko Administrazio Kontseiluak onartutako erakundearen

kontratazio-jarraibideetan xedatutakoa beteko da, baita Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu

Bategina (aurrerantzean SPKLTB) onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuan

eta zuzenbide pribatuko gainerako arauetan xedatutakoa ere.

3. Prestaketari eta esleipenari dagokienez, kontratua honako hauek arautuko dute: Klausula Ekonomiko eta

Administratiboen Agiri honek,  Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzaren

kontratatzeko barne-jarraibideek, eta bi dokumentu horietan espresuki aurreikusten ez diren kasutan,

SPKLTBaren 157., 158.,  159., 160. eta 161. artikuluetan finkatutakoak, Entidad Pública Empresarial de

Vivienda – Donostiako Etxegintza administrazio publikoa ez dela kontuan hartuta egin behar diren

egokitzapenak egin ondoren.

4. Ondorioei eta iraungitzeari dagokienez, Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Agiri honek arautuko du

kontratua; eta, Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzaren kontratatzeko barne-

arauetan aurreikusita ez dagoen guztian, aplikatzekoak izango diren SPKLTBan ezarritako arauek eta, honen

ordezko gisa, zuzenbide pribatuko arauek.
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5. Klausula Ekonomiko eta Administratibo partikularren Agiri honen eta gainerako dokumentazioaren artean

kontraesanik izanez gero, Agiri hau lehenetsiko da.

8. ARTIKULUA.- LIZITATZAILEEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK.

8.1.- GAITASUN BALDINTZAK

1. Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzarekin kontratazioak egiteko eskumena

dute pertsona naturalek eta juridikoek, espainolek zein atzerritarrek, baldin eta jarduteko ahalmena

badute, kaudimen ekonomikoa, finantzarioa, teknikoa edo profesionala ziurtatzen badute eta sektore

publikoarekin kontratazioak egiteko debekurik ez badute (SPKLTBaren 60. artikuluan zerrendatu dira

debekatutako egoerak).

2. Kontratatzeko debekurik ez dagoela frogatzeko, aipatutako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu

Bategineko 73. artikuluan xedatutakoa beteko da.

8.2. GAITASUNA

1. Pertsona juridikoak kontratuen esleipendun izango dira, baldin eta kasuan-kasuan estatutuen edo sorrera-

arauen arabera, dituzten prestazioak dagokien helburu, xede edo jarduera-esparruekin bat badatoz.

2. Proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte, halaber, aldi baterako osatzen diren enpresari-elkarteek,

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 59. artikuluan ezarritakoaren arabera. Aldi

baterako enpresari-elkarteko enpresari bakoitzak jarduteko gaitasuna eta kaudimen ekonomikoa,

finantzarioa eta tekniko edo profesionala dituela ziurtatu behar du, eta horretarako, ondorengo klausuletan

aipatzen den dokumentazioa aurkeztuko dute. Gainera, dokumentu pribatu batean adieraziko dituzte

enpresarien izenak eta ezaugarriak, bakoitzak duen partaidetza eta kontratuaren indarraldian

Administrazioaren aurrean guztien ordezkari izango den pertsonaren edo entitatearen izena, eta Aldi

Baterako Enpresa Elkarte gisa elkartzeko konpromisoa hartzen dutela dioen agiria (SPKLTBaren 24. art.).

Agiri hori Elkartea osatzen duten enpresa bakoitzaren ordezkariek sinatuko dute.
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3. Proposamenak aurkezteak lizitatzaileak agiri honetan jasotako klausulak bere osotasunean eta inolako

salbuespenik gabe onartzea dakar berekin. Horrez gain, administrazioarekin kontratatzeko eskatutako

baldintza guztiak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena ere eskatzen du.

8.3.- KAUDIMEN EKONOMIKO, FINANTZARIO ETA TEKNIKOKO BALDINTZAK

1. SPKLTBaren 62. artikuluan xedatzen denaren arabera, enpresariek kaudimen ekonomiko eta

finantzarioari eta kaudimen profesional zein teknikoari dagokienez, honako gutxieneko baldintza

hauek betetzen dituztela ziurtatu behar dute ondorengo modu honetan:

a) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa ziurtatzeko, eskaintzak aurkezteko epea amaitu arte indarrean

egongo den arrisku profesionalen ondoriozko kalte-ordainen asegurua —gutxienez 500.000 euroko

zenbatekoagatik— eduki beharko dute, eta kontratua gauzatzen den denbora guztian aseguruaren

estaldura bermatzen duen aseguru hori berritzeko edo luzatzeko konpromisoa aurkeztu beharko dute.

b) Kaudimen teknikoari dagokionean, lizitatzaileak kontratuaren xede diren lanak behar bezala egiteko

behar dituen langileak eduki beharko ditu. Lantaldean gutxienez langile hauek eduki beharko ditu:

b.1) Goi mailako arkitekto titulua eduki behar duen zuzendari edo arduradun bat. Kontratuaren xede den

lanaren koordinatzailea eta Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzaren

hizketakide izango da. Gainera, obra-zuzendaria izango da.

Ekipoko zuzendariak edo arduradunak azken 5 urteetan gutxieneko esperientzia eta, zehazki, honako

lan hauek egin izana egiaztatu beharko du :

• gutxienez 60 etxebizitza proiektatu izana; horietatik 30 proiektu bakar batean definitu behar

dira.

•  obran gutxienez 60 etxebizitza zuzendu izana.

• 30 etxebizitzako obra nagusi bat gutxienez zuzendu izana.

b.2) Arkitekto tekniko edo aparejadore bat; kasu honetan, obra-exekuzioaren zuzendaria izango da.



Entidad Pública Empresarial de Vivienda - Donostiako Etxegintza
Mari kalea, 1, behea / Calle Mari, 1, bajo - Tel. 943 48 17 65 - Faxa 943 32 79 20 - etxegintza@donostia.org - www.donostia.org/etxegintza
20003 Donostia / San Sebastián

13

6463n V
II

Obra-exekuzioaren zuzendari izendatzen duten pertsonak antzeko funtziotan gutxienez 5 urteko

esperientzia eta, zehazki, honako lan hauek egin izana egiaztatu beharko du:

• obran gutxienez 60 etxebizitzaren exekuzioa zuzendu izana.

• 30 etxebizitzako obra nagusi baten exekuzioa gutxienez zuzendu izana.

Aurreko bi puntuekin —b.1) eta b.2)— loturik, azken 5 urteetan emandako zerbitzuen edo egindako

lan nagusien zerrenda aurkeztuko da. Bertan, zerbitzu edo lan horien zenbatekoa, datak eta hartzailea —

publikoa edo pribatua— adieraziko dira. Zerbitzuak ondorengo moduan egiaztatuko dira: organo eskudunak

luzatutako edo ikus-onetsitako ziurtagirien bidez —hartzailea sektore publikoko erakunde bat denean— edo,

hartzailea subjektu pribatu bat denean, honek luzatutako ziurtagiri baten bidez edo enpresariaren aitorpen

baten bitartez; edo bi kasuetan, dagokion elkargo profesionalak luzatutako ziurtagiriaren bitartez.

b.3) Gainera, agiri honetan deskribatutako funtzioak garatzeko behar diren laguntza guztiak eduki

beharko ditu lizitatzaileak eta, zehazki, instalaziotan beste aditu bat, gutxienez, eduki beharko du.

Horri loturik, izenpetutako konpromiso-gutunak aurkeztu beharko dira.

c) Halaber, lana zuzen burutzeko beharrezkoak izango diren eta eskainitako prezioetan jasota dauden

bitarteko material eta tekniko guztiak eduki beharko ditu lizitatzaileak.

Lizitatzaileak, gutxienez, ondoko baliabide hauek eduki beharko ditu:

c.1) Bulego irekia, erabat operatiboa. Bulego horrek informatikako ekipo egokia, faxa, telefonoa eta

lanerako beharrezkoak izango diren gainerako baliabideak edukiko ditu, baita posta elektronikoko

helbide bat ere.

c.2) Lana behar bezala betetzeko behar diren eta eskainitako prezioetan sartuta dauden bitarteko material

eta tekniko guztiak. Bitarteko horiek, gutxienez, ondorengo hauek izango dira:

• Ekipamendu informatikoa (ordenagailuak eta inprimagailuak)

• Kontratuaren exekuzioaren ondorioz garatu beharreko eginkizunetarako behar diren

informatikako programak.

• Faxa



Entidad Pública Empresarial de Vivienda - Donostiako Etxegintza
Mari kalea, 1, behea / Calle Mari, 1, bajo - Tel. 943 48 17 65 - Faxa 943 32 79 20 - etxegintza@donostia.org - www.donostia.org/etxegintza
20003 Donostia / San Sebastián

14

6463n V
II

• Telefonoa

• Posta elektronikoa

Kasu horretan zinpeko aitorpen bat aurkeztuko da. Bertan, esleipendun suertatuz gero, kontratua

exekutatzeko bitarteko horiek erabiliko dituztela adieraziko da.

2. Aurreko zenbakiko b) eta c) ataletan finkatutakoa egiaztatzeko, gutxieneko kaudimen tekniko eta

profesional hori duela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da, eta pertsonal

teknikoaren edo unitate teknikoen —kontratu honetan parte hartzen duen enpresan integratuak ala

integratu gabeak— organigrama osatu bat adierazi gabe. Definizio hori proposamen teknikoari

buruzko C gutun-azalean aurkeztu beharko da.

3. Hala eta guztiz ere, ekonomikoki eskaintza abantailatsuena aurkeztu duen lizitatzaileak, aurreko

ataletan eskatutako erantzukizunpeko adierazpenen ordez, Erakundeak beharrezkotzat jotzen dituen

ziurtagiri edo dokumentu ofizialak aurkeztu beharko ditu.

4. Aipatutako kaudimen-irizpideak betetzen ez badira, Ebaluazio Batzordeak prozedura honetatik at

utziko du lizitatzailea.

5. SPKLTBaren 63. artikuluan xedatutakoa betez, enpresariak beste erakunde batzuen kaudimena eta

bitartekoak erabili ahal izango ditu kaudimena ziurtatzeko. Xede horretarako, bitartekoen jabe den

enpresarekin sinatutako akordioa sartu beharko da B gutun-azalean.

9. ARTIKULUA.- PROPOSAMENAK ETA ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA
AURKEZTEA.
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1. Lizitazio honen espedientea Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzaren

bulegoetan egongo da (Mari kalea 1, behea, Donostia), nahi duenak aztertzeko, astelehenetik ostiralera,

09:00etatik 14:00etara.

2. Leku berean, eta astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etara, halaber, proposamenak aurkez

daitezke; Erakundearen Kontratatzaile Profilean argitaratzen den egunetik hasi eta ……………….ko

epea utziko da horretarako. Proposamenak hiru gutun-azal itxitan aurkeztuko dira (A, B eta C),

derrigorrezko dokumentazioarekin batera, eta lizitatzailearen izena edo helbide soziala adieraziko dira

guztietan, eta kanpoaldean lizitazioari dagokion kontratuaren izena adieraziko da: “IN.05 MONS"

Hirigintzako Esku Hartze Eremuaren g.00 partzelan —ekipamendu komunitarioa—

adinekoentzako 55 apartamentuko eraikin bat exekutatzeko obren zuzendaritza fakultatiboa eta

exekuzioko proiektua gainbegiratzeko eta aldatzeko laguntza teknikoko kontratu baten

esleipenean parte hartzeko proposamena enpresaren edo profesionalaren izena, eta proposamena

sinatzen duenaren izena eta abizenak.  Gutun-azalean dokumentuen zerrenda bat sartuko da, 9.

artikuluan zehaztutakoaren arabera zenbakitua, eta Entidad Pública Empresarial de Vivienda –

Donostiako Etxegintzak jakinarazpenak edo eskaerak bidaltzeko harremanetarako pertsona bat,

telefono-zenbakia eta fax-zenbakia eta helbide elektronikoa adieraziko dira, halaber.

3. Aipatutako epea igarota aurkezten diren proposamenak ez dira onartuko, nahiz eta Correos-en epea

amaitu aurretik aurkeztu. Salbuespena izango da eskaintza bidaltzeko data eta proposamena postaz

bidaltzeko data bat etortzen diren kasuak (kasu horretan, posta elektroniko, telex edo telegrama bidez

justifikatu beharko da).  Edozein modutan, zehaztutako datatik hamar egun natural igarotzean ez bada

justifikaziorik jasotzen, eskaintza baztertu egingo da.

4. Kontratuzko proposamenak edo eskaintzak eskuz aurkezten badira Entidad Pública Empresarial de

Vivienda – Donostiako Etxegintzaren bulegoetan (Mari kalea 1, behea, Donostia), proposamen bakoitza

jaso izanaren ziurtagiri bat emango da, eta bertan adieraziko dira lizitatzailearen izena, lizitazioaren

obraren izena eta proposamena aurkezteko eguna eta ordua. Proposamena aurkeztu eta gero, ezin izango

da atzera bota eta lizitatzaileak proposamena gordetzeko betebeharra izango du, proposamenak irekitzen

diren egunetik hasita hiru hilabeteko epean.

5. Lizitatzaile bakoitzak proposamen bakar bat aurkeztu ahal izango du. Proposamena bakarka egin bada

edo aldi baterako elkarte bezala egin bada, ezingo da aldi baterako elkarte izateko beste proposamenik

hartu. Aipatutako arauak urratuz gero, lizitatzaileak sinatutako proposamen guztiak baztertuko dira.
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6. Proposamenak aurkeztean lizitatzaileak agiri honetako eta gainerako kontratuzko dokumentuetako

klausulak baldintzarik gabe onartzen dituela ulertuko da; halaber, aurkeztutako datu guztiak zehatzak

direla eta zerbitzua kontratatzeko eskatzen diren baldintza eta betekizun guztiak betetzen direla ziurtatzen

duen erantzukizun-aitorpena aurkeztuko da.

A GUTUN AZALA.- KONTRATATZEKO GAITASUNA

Bertan jasoko dira:

Lehena.- Bere izenean zein ahaldun bezala proposamena aurkezten duen pertsonaren Nortasun Agiri

Nazionala.

Bere izenean jarduten ez duenean edo sozietatea edo pertsona juridikoa denean, kasuan-kasuan dagokion

pertsonaren edo erakundearen izenean jarduteko ahalmen nahikoa aitortzen duen ahalordetze-agiria aurkeztu

behar da. Kasu horretan, ahalordetze-boterea Merkataritza Erregistroan behar den bezala inskribatuta egongo

da eta aipatutako erregistroko ziurtapena aurkeztu beharko da, indarrean dagoela ziurtatzeko.

Bigarrena.- Lizitatzailea pertsona juridiko bat denean, eratze- edo aldaketa-eskritura, hala badagokio;

Merkataritza Erregistroan behar den bezala inskribatuta egongo da, identifikazio fiskaleko zenbakiarekin

batera, kasuan-kasuan ezar daitekeen merkataritza-legeriak horrela eskatzen badu. Agiri guztiak behar den

bezala konpultsatuta aurkeztuko dira. Horrela ez bada, jarduteko gaitasuna ziurtatzeko eskritura edo eratze-

dokumentua, estatutuak zein eratze-egintzaren agiria, aurkeztuko dira. Agiri horietan adieraziko dira jarduera

arautzen duten arauak, eta jarduerari dagokion erregistro ofizialean inskribatuta egongo dira.

Europar Batasuneko estatu kideetako enpresari ez espainiarren jarduteko ahalmena frogatzeko,

dagokien estatuan Espainiak duen diplomaziako misio iraunkorraren edo enpresak egoitza duen lurralde-

esparruko kontsuletxeko bulegoaren txostena aurkeztuko da. Txosten horren bitartez justifikatu beharko dute

atzerriko enpresaren jatorriko estatuak funtsean modu berdintsuan onartzen duela Espainiako enpresek hango

administrazioarekiko eta pareko sektore publikoko erakunde, organismo edo entitateekiko kontratazioetan.

Hirugarrena.- Aldi Baterako Enpresa Elkarteen kasuan, lehiatzen diren aldeen izenak eta ezaugarriak

adierazi beharko dira, bai eta bakoitzaren partaidetza ere, eta ordezkariak edo ahaldun bakarra izendatuko
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dira, kontratuko eskubideak eta betebeharrak gauzatzeko ahalmen nahikoa edukiko duena; eta, esleipendun

suertatuz gero, aldi baterako elkarte bihurtzeko konpromisoaren agiria aurkeztuko da.

Laugarrena.- Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 60. artikuluan aipatutako

kontratatzeko debekuetan nahastuta ez egotea. Gainera, berariaz ziurtatu beharko da indarrean dauden

xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean daudela.

Bosgarrena.- Baldintzen Agiri honen 8. artikuluan adierazitako kaudimen ekonomiko, finantzario,

profesional eta teknikoaren baldintzak betetzen direla ziurtatzen duen dokumentazioa.

Seigarrena.- Atzerriko enpresek, kontratutik zuzenean edo zeharka sor litezkeen gorabehera guztietarako,

Espainiako edozein mailatako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende jarriko direla eta, hala badagokio,

lizitatzaileari egoki lekiokeen atzerriko jurisdikzio-foruari uko egiten dioten berariazko adierazpena

aurkeztuko dute.

Zazpigarrena.- IV. eranskin gisa agertzen den dokumentua, jakinarazpenen ondoriotarako behar bezala

beteta.

Zortzigarrena.- Lehen, bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren ataletan finkatutako dokumentazioaren

hasierako ekarpenaren ordez, lizitatzaileak erantzukizunpenko adierazpena aurkeztu ahal izango du. Bertan

adieraziko du Administrazioarekin kontratatzeko legez ezarritako baldintzak betetzen dituela eta, esleipen-

proposamena bere aldekoa bada, kontratazio-organoaren aurrean eskatutako dokumentuak badituela eta

baliozkoak direla frogatzeko konprometitzen dela —kontratua esleitu aurretik—.

Dena dela, eta prozedura behar bezala egiten dela bermatzeko, kontratazio-organoak —esleipen-proposamena

hartu aurretik edozein unetan— kontratuaren esleipendun izateko ezarritako baldintzak betetzen dituela

egiaztatzen duten agiriak bildu ahal izango ditu.

B GUTUN AZALA.- PROPOSAMEN EKONOMIKOA – IRIZPIDE AUTOMATIKOAK.

1. Gutun-azal honetan lizitatzaileak edo bere ordezkariak sinatutako proposamen bakar bat sartuko da.

Agiri honetan adierazitako ereduak (II. eta III. eranskinak) jarraituko dira proposamenak osatzeko eta

prezioan balorazio-faktore guztiak barne hartuko dira, baita ordejarriak, joan-etorriak, langileen
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gastuak eta kontratu-dokumentuen eta indarrean dagoen legeriaren arabera, esleipendunaren kontura

den beste edozein gastu ere.

C GUTUN AZALA. PROPOSAMEN TEKNIKOA.

Memoria bat aurkeztuko da. Bertan, lanak burutzeko gauzatu beharreko ekintzen deskribapen zehatza egingo

da, ondorengo atal hauek barne hartuz:

a) Proiektuak eta honen exekuzioak planteatutako problematikaren analisia, eta problematika hori ebazteko

proposamena. Agiri honetako 1.2. artikuluan eskatutako aldaketen analisia eta, hala badagokio,

proposamenak.

b) Lantaldearen metodologia eta antolakuntza aurkeztuko dira: proposatutako taldeko kide bakoitzak egin

beharreko lanak/funtzioak zehaztuko dira, zerbitzura atxikitako unitate teknikoen edo teknikarien

organigrama osoa gehituz; curriculumak deskribatuko dira, espezialitate zehatzak, esperientzia

profesionala eta dedikazioa egiaztatuko dira. Hori ez da, inola ere, agiri honetan minimo gisa

eskatutakoaren azpitik egongo, kopuruari zein dedikazioari dagokienean.

c) 3/2016 Legeak, apirilaren 7koa, Zenbait Klausula Sozial Kontratazio Publikoan Sartzekoak, dioena

betetze aldera, kontratua lan, Gizarte Segurantza eta laneko segurtasun eta osasun arloetan indarrean

dauden arau, lege eta hitzarmenen mende dagoela nabarmendu beharra dago.

Testuinguru honetan, esleipendun suertatuz gero kontratua gauzatuko duten langileei aplikatuko

zaien hitzarmen kolektiboa zehaztuko dute lizitatzaileek, beren proposamen teknikoan.

10. ARTIKULUA.- KONTRATAZIO ORGANOA. EBALUAZIO BATZORDEA.

1. Entidad Pública Empresarial de  Vivienda – Donostiako Etxegintzaren Kontratazio Jarraibideetan

finkatutakoaren arabera, Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzako Administrazio

Kontseiluko presidentea da lizitazio honetan kontratazio-organoa.
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2. Eskaintzak ebaluazio-batzordeak baloratuko ditu, 2012ko uztailaren 27ko Administrazio Kontseiluak

onartutako kontratatzeko jarraibideak kontuan hartuta. Batzorde hori, administrazio-kontseiluko idazkariaz

edo berak eskuordetutako pertsonaz gain, honakoek osatuko dute: kontratuaren arduradunak, arlo teknikoko

arduradunak eta arlo juridikoko arduradunak edo hauek eskuordetzen dituzten pertsonek.

11. ARTIKULUA.- PROPOSAMENAK IREKITZEA.

1. Proposamenak jasotzeko epea amaitzean, ebaluazio-batzordea Goikoa jauregian bilduko da eta

“A” KONTRATATZEKO GAITASUNA izeneko gutun-azaletako edukia aztertu eta lizitatzaileek

aurkeztutako dokumentuak denboran eta forman sailkatuko ditu.

 Eskatzen den agirietako bat aurkezten ez bada edo desberdin aurkezten bada, proposamena behin

betiko baztertuko da. Hala ere, jakinarazpena jasotzen denetik aurrera hiru egun balioduneko epea

utziko zaio lizitatzaileari, aurkeztutako dokumentazioan antzemandako akats materialak edo

gorabeherak konpontzeko. Ekitaldi publiko horretan bertan, proposamenak aztertu ondoren, zein

proposamen onartu diren jakinaraziko die ebaluazio-batzordeak lizitatzaileei.

2. Dokumentazioa kalifikatu ondoren eta, hala badagokio, aurkeztutako agiri horietan

hautemandako akatsak edo hutsak zuzendu eta gero, aukeratzeko irizpideak zein enpresek

betetzen dituzten adieraziko du ebaluazio-batzordeak, lizitazioan onartutako enpresak,

baztertutakoak eta hauek baztertzeko arrazoiak jakinaraziz.

3. Beranduago, onartutako enpresei dagokienean, ebaluazio-batzordeak ekitaldi publikoan "C"

PROPOSAMEN TEKNIKOA gutun-azalak zabalduko ditu. Ondoren, eskaintzei dagokien balorazio-

txostena egingo du eta hori guztia dokumentu batean bilduko da.

4. Eskaintza teknikoak baloratu ondoren, “B” PROPOSAMEN EKONOMIKOA – IRIZPIDE

AUTOMATIKOAK gutun-azalak zabalduko dira —hauek ere ekitaldi publikoan—, horien balorazioa

egin ahal izateko.  Lehendabizi, formulak soilik aplikatuz kuantifikatu edo baloratu ezin diren esleipen-
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irizpideei buruzko alderdi teknikoen edo proposamenen balorazioaren emaitzak jakinaraziko zaizkie

bertaratuei.

5.  Dena dela, eta beharrezkotzat jotzen duen kasuetan, ebaluazio-batzordeak kontratua esleitzeko behar

diren txosten teknikoak egiteko eska dezake.

6. Ez dira onartuko kontraesanak, ez-egiteak, akatsak edo zirriborroak dituzten proposamenak, ebaluazio-

batzordeak funtsezkotzat jotzen dituen alderdiak garbi ezagutzea eragozten bada, eta ez dira onartuko

aztertu eta onartu den dokumentazioarekin bat ez datozen proposamenak, lizitazio mota gainditzen

dutenak edo ezarritako proposamen-ereduarekiko nabarmen desberdintzen diren proposamenak.

7. Ebaluatu ondoren, aurkeztutako proposamenak handienetik txikienera sailkatuko dira, agiri honetako 12.

artikuluan adierazitako esleipen-irizpideak kontuan hartuz.

8. Bi lizitatzaileren edo gehiagoren artean berdintasuna egonez gero, eskaintza tekniko hobea aurkezten

duen enpresaren proposamena gailenduko da. Berdinduta jarraitzen badute, eskaintza ekonomiko onena

aurkezten duen enpresa gailenduko da; eta, hala eta guztiz ere, berdinduta jarraitzen badute, zozketa bidez

esleituko da.

12. ARTIKULUA.- ESKAINTZAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK.

Kontratua esleitzeko proposamena egiteko, Ebaluazio Batzordeak ondoren aipatuko diren irizpideak hartuko

ditu kontuan:

12.1 Proposamen ekonomikoa (gehienez 55 puntu)

Tasa gaindituko duten proposamenak baztertu egingo dira.

Beherapenik handieneko eskaintzak 55 puntu lortuko ditu, eta gainerako eskaintzei beherapenik handieneko

eskaintzarekiko beherakako proportzioan emango zaizkie.
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12.2  Proposamen teknikoa. Memoria (gehienez 45 puntu).

Atal honetan ondorengo alderdiak baloratuko dira:

a) Proiektuak eta honen exekuzioak planteatutako problematikaren analisia, eta problematika hori ebazteko

proposamena. Agiri honetako 1.2. artikuluan eskatutako aldaketen analisia eta, hala badagokio,

proposamenak: gehienez 25 puntu.

b) Laneko metodologia. Lantaldearen antolakuntza, eta Agiri honetan minimo gisa finkatutakoez gain

ipinitako baliabide teknikoak eta pertsonalak, kopuruari, espezialitateei, eta lanean eta zerbitzua eskaintzen

erabiliko diren esperientzia profesionalari eta dedikazioari dagokienean: gehienez 20 puntu.

13.-. ARTIKULUA. KONTRATUA ESLEITZEA. ESLEITU AURREKO
DOKUMENTAZIOA.

1. Esleitu aurretik, eta eskaera jaso eta biharamunetik hasi eta hamar eguneko epean, kontratazio-organoak

eskaintza ekonomiko abantailatsuena aurkeztu duen lizitatzaileari, ondoko dokumentu hauek behar bezala

sailkatuta aurkez ditzan eskatuko dio:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela ziurtatzen duen agiria. Helburu

horrekin, ondorengo dokumentuen jatorrizkoak edo benetako kopiak aurkeztu beharko dituzte:

- Kasuan-kasuan eskumeneko organoek luzatutako ziurtapenak, APKAren 13., 14., 15. eta 16.

artikuluetan aurreikusitako forman eta ondorioekin, indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-

betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean daudela ziurtatzeko.

- Ekonomia Jardueren gaineko Zergan, kontratu honen xedeari dagokion epigrafean, inskribatuta

dagoela ziurtatzen duen frogagiria. Kontratista ez bada Donostian edo Gipuzkoan bizi, matrikula Donostian

aurkeztu beharko da, Estatuko gaikuntza badute izan ezik, eta dagokion alta aurkeztuko da, ordaindu izana

justifikatzen duen agiriarekin batera bi kasuetan.

b) Behin betiko bermea eratu dela justifikatzen duen agiria.
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Esleipen-kantitatearen % 5ekoa (BEZa kanpo) utziko da gordailu gisa.  Sektore Publikoaren

Kontratuen Legearen Testu Bategineko 96. artikuluan aurreikusitako moduetan osatuko da bermea. Banku-

abal bidez egiten bada, Orri honen II.a eranskineko eredua jarraituko da, eta obligaziodun nagusiarekiko

solidarioa izango da; agindu, eskusio eta zatiketako onurei berariaz uko egingo zaie eta lehen errekerimendua

egitean ordainduko da. 

Behin-behineko iraupena edukiko du abalak eta indarrean egongo da Erakundeak berau kitatzea

erabaki bitartean. Kauzio-aseguru bidez eratzen bada, kasurako Kontratuei buruzko Legearen Araudi

Orokorraren 57. artikuluaren bidez kasurako xedatutakoa beteko da, eta dokumentua II.b eranskinean Agiri

honi atxikitako eredura doitu beharko da.

Behin betiko bermeak estaliko ditu Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 100. artikuluan aipatutako

kontzeptuak.

Bermea itzultzeko eta kitatzeko SPKLTBako 102. artikuluan eta horrekin bat datorren gainerako

araudian xedatutakoari jarraituko zaio.

c) Erantzukizun zibileko aseguru baten poliza baten kopia eta primaren ordainketaren frogagiria.

Horrek, obrako zuzendariak eta bere laguntza-taldeko kideek izan ditzaketen erantzukizunak estaliko ditu,

haiek eraikuntza-prozesuan duten esku-hartzearen arabera, eta pertsona, aldameneko erakin, ondasun higigarri

eta abarri eragindako kalteengatik eta, oro har, kontratu honen xede diren zerbitzuak eskaini izanaren

ondorioz sor daitekeen edozein kalterengatik —obren akaberako elementuetan eragingo dituzten kalteak

barne hartuta— Eraikuntza Antolatzeko Legean adierazitako eskuduntzen arabera.

Poliza horretan, esleipendunez gain, aseguratu moduan Entidad Pública Empresarial de Vivienda –

Donostiako Etxegintzak agertu beharko du.

Era berean, izenpetuko den aseguru-polizan, besteak beste, ondorengo baldintza eta debeku hauek

jaso beharko dira:

Ezbeharra gertatuz gero, aseguratzaileak ez dio ezer ordainduko enpresa esleipendunari, aldez aurretik

Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzaren baimenik ez badu, eta aipatutako

erakundeari ezbeharrak eragindako kalte-ordain guztiak ordaindu ez badizkio.
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Era berean, aseguru-polizan adierazi beharko da poliza lizitazio publiko hau arautzen duen Agiriaren

13. artikuluaren arabera luzatu dela, eta polizaren eta artikulu horretan adierazitakoaren arabera kontraesanik

badago, artikulu horretan xedatutakoa beteko dela.

Aseguratzaileak asegurua berritzearekin edo honen ez ordaintzearekin lotutako edozein gertakizun

Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzari jakinarazteko obligazioa dauka,

aseguruaren indarraldiak inongo etenik izan ez dezan. Hala badagokio, ordaintzeko dagoen ordainagiria

erakunde horri luzatuko zaio, eta honek, enpresa esleipendunaren kontura, obra-ziurtagirien kontura eta, hala

badagokio, behin betiko bermearen kontura ordaindu ahal izango du.

Inola ere ezingo da arrisku horien estaldura eta aseguratutako kapitala aldatu edo ezeztatu Entidad

Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzak berariaz eta idatziz baimentzen ez badu. Prima

eta, hala badagokio, frankiziak, beti, esleipendunaren kargura ordainduko dira.

d) Kontratua exekutatzean ezartzera edo adskribitzera konprometitu ziren baliabideak benetan

badituztela egiaztatzea.

e) Atzerriko enpresek, esleipendun suertatuz gero, enpresara atxikitako langile guztientzako istripu eta

gaixotasun profesionaletarako ugazaben mutualitate bat izenpetuta dutela eta kuotaren ordainketan

eguneratuak daudela, eta Gizarte Segurantzan alta eman diela frogatzen duten ziurtagiriak aurkeztu beharko

dituzte. Halaber, Estatuko Ogasunarekin, Foru Ogasunarekin eta Donostiako udalarekin zerga-betebeharrak

egunean dituztela erakusten duten ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte.

2. Aurretik aipatutako epean dokumentazio hori jasotzen ez bada, esleipendunak eskaintza erretiratu egin

duela ulertuko da. Kasu horretan, egindako eskaintzen arabera ondoren sailkatutako lizitatzaileari edo

lizitatzaileei dokumentazio bera eskatuko zaio edo zaie.

Eskatutako dokumentazioa epe barruan aurkezten ez badu, eskaintza justifikaziorik gabe erretiratu duela

uler daiteke.

3. Eskatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren, ebaluazio-batzordeak dokumentazioa kalifikatuko du eta,

ahal izanez gero, saio horretan bertan egingo da kalifikazio hori, kontratua esleitzeko proposamena

egitean. Aurkeztutako dokumentazioa aztertzean zuzendu daitezkeen akatsak edo hutsegiteak hautematen

badira, interesdunari jakinaraziko zaizkio. Honek hiru eguneko epea izango du akats edo hutsegite horiek

zuzentzeko.
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4. Lizitatzaileak Agiri honetan ezarritako baldintzak betetzen ez baditu edo akatsak zuzentzen ez baditu,

Eskaintza erretiratu duela ulertuko da. Kasu horretan, ebaluazio-batzordeak kontratazio-organoari

hurrengo lizitatzailearen alde esleitzea proposatuko dio —eskaintzak sailkatuta geratu diren ordena

kontuan hartuta—, dagokion dokumentazioa kasurako ezarritako epean aurkeztu eta gero.

5. Ebaluazio-batzordeak esleitzeko proposamena kontratazio-organoari egingo dio, 12. artikuluan ezarritako

balorazio-irizpideak kontuan hartu ondoren.

6. Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzak kontratua proposamen ekonomiko

abantailatsuenari esleitu ahal dio, esleipen-irizpideen arabera, edo lizitazioa esleitu gabe uztea erabaki

dezake. Kontratazio-organoak, kasuan-kasuan txosten teknikoak egin eta gero, kontratua esleituko du,

proposamenak irekitzen direnetik gehienez ere bi hilabeteko epean. Epe horretan esleipenik egiten ez

bada, enpresariak bere proposamena atzera botatzeko eskubidea du.

7. Kontratazio-organoak erabakiko du  esleipena, erabaki arrazoituaren bidez, dokumentazioa jaso eta bost

egun balioduneko epean, eta IZA OBRAS Y PROMOCIONES, SArekin formalizatutako obren kontratua

zein FIARK ARQUITECTOS SLP enpresak haren zuzendaritza fakultatiboa burutzeko izenpetutako

kontratua ezeztatzea onartu bada. Hala, hautagaiei edo lizitatzaileei jakinarazi beharko zaien ezeztatze

arrazoitua idatziko da eta kontratazio-organoaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da.

8. Dagokien espedientean artxibatuko dira aurkeztutako proposamenak, bai onartu direnak, bai ireki gabe

atzera bota direnak bai ireki ondoren atzera bota direnak.  Kontratua esleitu eta errekurtsorik aurkeztu

gabe horretarako epea igaro ondoren, proposamenekin batera doan dokumentazioa interesdunen esku

geratuko da.

14. ARTIKULUA.- KONTRATUA FORMALIZATZEA.

1. Esleipenaren jakinarazpen-agiria jasotzen denetik hamabost egun balioduneko epean emango da

kontratua formalizatzeko agiria, eta kontratista esleipendunak nahi badu, eskritura publikoa egin

daiteke. Kasu horretan, bere kontura izango dira kontratua formalizatzean eta eskritura publikoa

egitean sortutako gastu, zerga, eta abar guztiak.
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2. Erakundeko gerenteak esleipendunari kontratua formaliza dezan eskatuko dio, errekerimendua jaso

eta biharamunetik hasi eta bost eguneko epean.

3. Enpresari esleipendunari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua formalizatu ezin bada, Entidad

Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzak kontratuaren suntsiarazpena aginduko du

eta behin betiko bermea konfiskatuko du, betiere eragindako kalte eta galeren kalte-ordainak

jasotzeko egindako erreklamazioari kalterik egin gabe.

4. Kontratua Enpresa Elkarte bati esleituz gero, berori eskritura publikoan eratu izana egiaztatu beharko

dute, kontratua formalizatzeko emandako epearen barruan, eta elkarteari esleitutako IFZ eman

beharko dute.
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III. - KONTRATUA GAUZATZEA

15. ARTIKULUA.- KONTRATUAREN ARDURADUNA.

1. Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzaren zuzendari-gerentea izango da

kontratuaren arduraduna eta bere ardura izango da kontratuaren gauzatzea gainbegiratzea eta itundutako

prestazioa behar den bezala garatzen dela ziurtatzeko beharrezkoak diren erabakiak hartzea eta

jarraibideak adieraztea.

2. Era berean, zuzendari-gerenteak eskumena du funtzio hori betetzeko beste norbait izendatzeko.

3. Kontratuaren arduradun bat izendatzeak eta dagozkion eskumenak garatzeak ez du esan nahi kontratistak

kontratuaren xedea ondo gauzatzeko ardura ez duenik.

16. ARTIKULUA.- KONTRATUAREN IRAUPENA.

1. Ondorengo epe partzial hauek finkatzen dira:

• Exekuzio Proiektua Gainbegiratzeko Txostena idaztea:

3 aste, esleipen-kontratua sinatzen den datatik kontatzen hasita.

• Exekuzio-proiektuaren aldaketa idaztea:

hilabete 1, Erakundeak helburu horretarako egiten duen eskaeratik kontatzen hasita.

• Obren zuzendaritza fakultatiboa:
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Obraren hasierarekin eta obra horretarako ezarritako epeekin lotuta egongo da. Edonola ere, obra

exekutatzeko eta jasotzeko eta likidatzeko proiektuan zehaztutako obrak oso-osorik amaitu arte iraungo

du, Eraikuntza Antolatzeko Legean aurreikusitako berme-epeak kontuan hartuta.

17. ARTIKULUA.- BALIABIDE PERTSONALAK ETA MATERIALAK.

1. Bere lana betetzeko, esleipendunak bere aginduetara egongo diren laguntzaileak eduki ditzake.

Laguntzaile horiek, lantaldea osatuz, euren titulu profesionalen edo ezaguera espezifikoen eskuduntzen

arabera egingo dute lana.

2. Agiri honetan aipatutako lanak egiteko, esleipendunak bere eskaintzan adierazitako profesionalak

izendatzeko obligazioa izango du, bertan zehaztutako arduraldiarekin. Halaber, esleipendunak ezingo du

bere eskaintzan adierazitako profesionalik ordezkatu Erakundearen berariazko baimenik ez badu.

3. Obretako zuzendaritza fakultatibo gisa funtzioak betetzeko, astean egun bat, gutxienez, arkitekto batek

obrako zuzendari gisa jardun beharko du; eta lanek irauten duten bitartean, “obra exekutatzeko zuzendari”

izango den arkitekto tekniko baten laguntza beharko da.

4. Zerbitzua behar bezala gauzatu ahal izateko, kontratistak hura behar bezala kontratuan hitzartutako

epeetan gauzatzeko behar diren ekipoa eta bitarteko osagarriak ezarri beharko ditu.

5. Erakundeak egokia iruditzen ez zaion edozein elementu atzera bota ahal izango du. Esleipendunak

erabaki horren aurrean erreklamatzeko hamar egun natural izango ditu, zuzendariak idatziz egiten dion

jakinarazpenetik kontatzen hasita.
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18. ARTIKULUA.- KONTRATUA GAUZATZEA.

1. Kontratua kontratist(ar)en arriskuz eta menturaz gauzatuko da.

2. Artikulu honetan finkatutakoaren, bertako klausulen eta Entidad Pública Empresarial de Vivienda –

Donostiako Etxegintzak kontratistari interpretatzeko emandako aginduen arabera gauzatuko da kontratua.

3. Kontratua lan, Gizarte Segurantza eta laneko segurtasun eta osasun arloetan indarrean dauden

arau, lege eta hitzarmenen mende dago.

Testuinguru horretan, esleipendun suertatuz gero kontratua gauzatuko duten langileei aplikatuko

zaien hitzarmen kolektiboa zehaztuko dute lizitatzaileek, Agiri honen 9. artikuluan eskatutako

proposamen teknikoan. Kontratua gauzatuko duten langileei enpresa esleipendunak aplikatuko

dien hitzarmen kolektiboari buruzko informazioa esleipen-erabakian eta kontratugilearen

profilean argitaratuko da.

Halaber, kontratua esleitu eta gero langileei egiazki aplikatuko zaizkien lan-baldintzen inguruan

eskatu zaion informazioa guztia ematera behartuta egongo da esleipenduna.

Esleipendunak, kontratuaren gauzatze osoan zehar, aplikatuko den hitzarmen kolektiboaren eta

langilearen kategoriaren araberako ordainsaria ordaindu beharko du. Aipatu ordainsariak ezin du

inolaz ere langileari dagokiona baino txikiagoa izan.

Atal honetan zehaztutako konpromiso hori funtsezko kontratu-betebeharra izango da

SPKLTBaren 223. f) artikuluan aurreikusitako ondorioetarako. Urratuz gero, kontratua bertan

behera uzteko arrazoia dago.

4. Kontratistak izango du egiten dituen lanen eta eskaintzen dituen zerbitzuen kalitate teknikoaren

erantzukizuna, baita kontratua gauzatzean egiten dituen utzikeriek, akatsek, metodo desegokiek edo

okerreko ondorioek administrazioari edo hirugarren batzuei eragin diezazkiekeen ondorioena ere,

SPKLTBaren 305. artikuluan finkatutako moduan.

Hirugarrenei eragindako kalteen ondoriozko indemnizazioa esleipendunaren kontura izango da.
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Exekuzio Proiektuaren Aldaketa osatzeari lotutako akatsen zuzenketari, erantzukizunei eta kalte-ordainei

dagokienean, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 310. eta ondorengo

artikuluetan xedatutakoa beteko da.

5. Zerbitzua eskaintzeko behar diren lizentzia edo baimen administratiboak eskuratzea esleipendunaren ardura

izango da. Berak eskatu beharko ditu erakundearen izenean.

6. Kontratua behar den bezala garatu eta betetzeko beharrezkotzat jotzen diren zerbitzuak esleipendunak

eskaini beharko ditu, ordainketa gehigarririk jasotzeko eskubiderik gabe, adibidez, laneko bileretara edo

bilera informatiboetara joatea. Betebehar hori izango du bermealdia bukatu arte.

7. Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzak erabakiko du enpresa kontratistak

egindako prestazioak kontratua gauzatzeko eta betetzeko ezarritako baldintzekin bat ote datozen, eta, hala

badagokio, kontratatutako prestazioak eskaintzeko eta prestazioak jasotzean antzemandako akatsak

zuzentzeko eskatuko dio. Horretarako, beharrezkoak jotzen dituen neurri guztiak hartzeko eskatuko du,

kontratua ondo gauzatuko dela ziurtatzeko. Kontratistak zentzuzko epe bat edukiko du adierazitakoa

betetzeko.

8. Finkatutako berme-epea amaitu arte, kontratatutako lanak behar bezala egiteko eta lan horietan egon

litezkeen akatsen aurrean erantzukizuna izango du kontratistak. Halaber, aipatutako lanak egiten diren

bitartean erakundearen ordezkariek lan hori aztertu izanak edo egiaztapen, balorazio edo ziurtapen

partzialetan onartu izanak ez du kontratista aipatutako erantzukizunetik salbuetsiko eta ez dio inolako

eskubiderik emango.

Lan okerra edo gaizki egina erakundearen berehalako agindu zuzen baten ondorio denean, kontratista

erantzukizunetik salbuetsia geratuko da.

Erakundearen ustez kontratuaren baldintza teknikoak betetzen ez badira edo zerbitzua jasotzeko moduko

baldintzetan ez badago, hurrenez hurren urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 203.1. eta 204.2.

artikuluetan xedatutakoa beteko da.

9. Esleipendunak kontratua finkatutako epean egitera behartuta dago, baita segidako gauzatzea burutzeko

finkatutako epe partzialak betetzera ere. Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik,

berandutzan eroriz gero, Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak ez du aldez aurreko
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errekerimendurik egingo. Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratua betetzeko epe

partzialekiko atzeratzen bada —guztizko epea bete ezin dela arrazionalki pentsatuz—, Entidad Pública

Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzak kontratua suntsiaraz dezake, nahi badu. Kasu

horretan, bermea galdu egingo da. Bestela, kontratatzaileari eguneko zigorrak ezarri ahal izango dizkio,

honako proportzio honetan: 0,12 euro kontratuaren prezioaren 601,01 euroko, atzeratzen den egun natural

bakoitzagatik. Kontratua suntsiaraztea erabakitzen bada, entzunaldia egingo da kontratistarekin.

10. Aurreko paragrafoan aurreikusitako edozein arrazoirengatik ez betetzen jarraitzen badu, erakundeak

kontratua suntsiaraztea edo honako zigor hauek ezartzea erabaki dezake:

- kontratuan definitutako zerbitzuen exekuzio partziala ez betetzeagatik: kontratuaren prezioaren % 10.

- kontratua oker exekutatzeagatik: kontratuaren prezioaren % 10.

11. Esleipendunak lanak burutzeko aukeratuko dituen enpresako langileen izenak adieraziko ditu. Pertsona

horiek, onartuak izango diren unean, erakundeak eskatuko dituen baldintzak bete beharko dituzte.  Agiri

honetan aipatutako lanak egiteko, esleipendunak bere eskaintzan adierazitako profesionalak izendatzeko

obligazioa izango du, bertan zehaztutako arduraldiarekin. Halaber, esleipendunak ezingo du bere

eskaintzan adierazitako profesionalik ordezkatu lanen zuzendariaren berariazko baimenik ez badu.

19. ARTIKULUA.- FUNTSEZKO KONTRATU BETEBEHARRAK

Esleipendunak kontratuari lotutako betebehar hauek izango ditu:

1. Kontratua bere klausulek, agiri honek eta baldintza teknikoen agiriak adierazten dutenari

lotuta betetzea, eta kontratuaren arduradunak kontratistari ematen dizkion jarraibideei lotuta

betetzea.

2. Eskaintzan hitzemandako giza bitartekoak eta bitarteko materialak kontratura atxikitzea.

3. Kontratuaren arduradunak emandako jarraibideak betetzea, eta harekin koordinatuta

kontratuaren helburu diren zereginak gauzatzea. Halaber, kontratuaren arduradunak

egoeraren berri izan behar du etengabe.
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4. Kontratuaren xedea gauzatzeko sor daitekeen beste edozein gastu ordaintzea, indarrean

dauden xedapenen arabera dagozkion gastu fiskalak, tasak eta zergak barne hartuta.

5. Lan arloan indarrean dauden eta aplikatzekoak diren legezko eta arauzko xedapenak eta

xedapen konbentzionalak betetzea, baita Gizarte Segurantzakoak eta laneko segurtasun eta

osasunari dagozkionak ere, Agiri honetako 16. Klausularen hirugarren gidoian bildutako

baldintzetan. Testuinguru horretan, esleipendunak, kontratuaren gauzatze osoan zehar,

aplikatuko den hitzarmen kolektiboaren eta langilearen kategoriaren araberako ordainsaria

ordaindu beharko du. Aipatu ordainsariak ezin du inola ere langileari dagokiona baino

txikiagoa izan.

6. Agiri honen 8. klausularen arabera, behin betiko bermea eratzea.

7. Kontratuaren indarraldi osoan, agiri honetan adierazitako aseguru-poliza sinatzea eta

mantentzea.

Artikulu honetan barne hartutako betebeharrek funtsezko kontratu-betebeharren izaera izango dute

SPKLTBaren 223.f) artikuluan aurreikusitako ondorioetarako. Horiek urratzea kontratua

suntsiarazteko arrazoi izan daiteke, erakunde kontratugileak nahi badu.

20. ARTIKULUA.- PREZIOAK BERRIKUSTEA

Prezioen berrikuspena berariaz baztertuta dago.

21. ARTIKULUA.- KONTRATUKO ALDAKETAK

Kontratazio-organoak interes publikoko arrazoien ondorioz aldatu ahal izango du kontratua, Sektore

Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 219. artikuluan aurreikusitako inguruabarren bat gertatzen
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denean, baldin eta SPKLTBaren 107. artikuluan ezarritakoaren ondorioz lizitazioaren eta esleipenaren

funtsezko baldintzak aldarazten ez badira.

22. ARTIKULUA.- KONTRATUA LAGATZEA ETA AZPIKONTRATAZIOA.

Inola ere ez da onartuko kontratua lagatzea edo azpikontratatzea, kanpoko baliabideekin kaudimena

integratzeko aukeraren inguruan SPKLTBaren 63. artikuluan adierazten dena eragotzi gabe.

23. ARTIKULUA. KONTRATUA SUNTSIARAZTEA.

1. Kontratua suntsiarazteko kausak izango dira Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu

Bateginaren 223. eta 308. artikuluetan ezarritakoak eta, oro har, Kode Zibilaren 1.124. artikuluan

aurreikusitakoaren arabera, kontratu bidezko betebeharrak ez betetzea.

2. Dena dela, Erakundeak kontratua suntsiaraz dezake, ondorengo suntsiarazteko kausetako edozein

gertatzen bada:

a) Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzarekin kontratatzeko baldintzak bat-

batean galtzea.

b) Kontratuaren xedearekin erlazionatuta dauden eta kontratua dela eta ezagutzen diren datuak edo

aurrekariak, publikoak edo agerikoak ez direnak, isilpean gordetzeko betebeharra ez betetzea.

c) Kontratu honen ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati lagatzea, edo azpikontratatzea.

d) Kontratuaren xede den zerbitzua arrazoi justifikaturik gabe uztea. Zerbitzua utzita dagoela ulertuko da,

baldin eta ez bada dagokion erregulartasunez eskaintzen, edo kontratua normaltasunez gauzatzeko behar

diren giza bitartekoak edo bitarteko materialak erabiltzen ez badira.

e) Agiri honetan eta dagokion kontratuan jasotako erantzukizunak eta betebeharrak ez betetzea.

f) Kontratistak edo enpresek lan-arloan eta laneko segurtasun eta osasunaren arloan indarrean dagoen

araudia ez betetzea.

g) Agiri honen 19. artikuluan hala kalifikatutako funtsezko edozein kontratu-betebehar ez betetzea.
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3. Kontratua suntsiarazteko artikulu honetan aurreikusten den egoera baten aurrean Entidad Publica Empresarial

de Vivienda – Donostiako Etxegintzak kontratua suntsiaraztea erabakitzen badu, hura automatikoki

suntsiaraziko da; nahikoa izango da Entidad Publica Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzak

enpresa kontratistari hartutako erabakiaren jakinarazpen fede emailea bidaltzea, Epaitegietara jo gabe, eta

horrekin batera, zigor-klausula bat ezarriko da. Klausula horren ondorioz, galdu egingo dira eratutako

bermeak, ebazpenaren ondorioz Erakundeari eragindako kalte eta galerengatik zegokiokeen kalte-ordaina

kontuan hartu gabe. Kasu horretan, Erakundeak kontratuaren exekuzio subsidiarioa egitea erabaki dezake,

berez edo izendatzen duen pertsonaren bitartez, eta kontratistaren kontura izango da.

4. Kontratuaren suntsiarazpenaren eraginei dagokienean, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu

Bateginaren 225. eta 308. artikuluak onartzen dituen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuan

xedatutakoa beteko da.

24. ARTIKULUA.- LANAK AMAITZEA ETA HAIEK JASOTZEA.

1. Lanak amaitu eta, hala badagokio, gainerako zerbitzu osagarriak bete ondoren, esleipendunak erakundeari

haiek onar ditzan eskatuko dio, Baldintza Teknikoen Agiriko atalean aipatzen diren dokumentuak

aurkeztuz. Dokumentazioa Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzaren

bulegoetan entregatuko da. Dokumentua entregatzean, jaso izana adierazten duen agiria emango zaio

esleipendunari.

2. Lanak edo zerbitzuak erakundeko teknikariek aztertu eta egiaztatuko dituzte. Kontratuaren baldintzak

bete direla uste badute, teknikari horiek lanen harrera egitea proposatuko dute.

3. Kontratistak kontratua bete duela ulertuko da, kontratistak kontratuaren baldintzekin bat etorrita eta

erakundeak onartuta, kontratuaren helburu guztiak betetzen dituenean.

4. Kontratuaren baldintzak bete ez direla uste bada, erakundeko teknikariek agindu zehatzak eta zehaztuak

idatziz adieraziko dituzte, hautemandako hutsak edo gabeziak konpondu ahal izateko; era berean,

konponketa horiek egiteko epea ezarriko dute eta egokiak iruditzen zaizkien oharrak egingo dituzte.
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5. Erakundeko teknikariek egindako oharren inguruan kontratistak erreklamazioren bat egiten badu,

kontratistak kontratazio-organoari aurkeztuko dio —dagokion txostenarekin batera—, honek erabaki

dezan.

6. Erakundeko teknikarien oharren aurrean esleipendunak idatziz erreklamatuko ez balu, oharrak onartzen

dituela ulertuko da, eta hautemandako akatsak ezarri zaion epean zuzentzera edo konpontzera behartuta

egongo da.

7. Okerrak zuzentzeko esleipendunari emandako epea igaro ondoren oker horiek zuzendu ez baditu,

kontratua suntsitu ahal izango da. Hala, esleipendunak behin betiko bermea galduko du, eta bahitutako

bermearen zenbatekoaren gainetik dagoen zatian eragindako kalteengatik erakundeari kalte-ordainak

ordaindu beharko dizkio.

8. Dena den, egindako lanak kontratatutako zerbitzura egokitzen ez badira —esleipendunari egotzi

dakizkiokeen akats edo okerren ondorioz—, erakundeak atzera bota ditzake kontratazio-organoaren

ebazpen bidez. Kasu horretan ez du ordaintzeko obligaziorik izango edo ordaindutako prezioa

berreskuratzeko eskubidea izango du.

9. Aurreko tramiteak bete ondoren, zerbitzuak behar diren baldintzak betetzen dituela uste bada, lanak

onartu egingo dira. Kontratuaren onarpena urtebeteko epe maximoaren barruan egingo da. Epe hori

kontratuaren xedea entregatu edo bete den datan hasiko da kontatzen.

10. Zerbitzuak jaso direla adierazteko, dagokion akta egin beharko da. Horretarako, erakundeak zerbitzuak

jaso dituela edo ados dagoela adieraziko duen ekintza formal bat egin beharko da.

11. Akta jasotzen denetik hilabete bateko epean, kontratuaren likidazioa adostu eta kontratistari jakinaraziko

zaio eta dagokion saldoa ordainduko zaio, hala badagokio.

12. Berme-epea amaituta erakundeak eragozpenik edo salaketarik formalizatu ez badu, egindako lanekin

lotutako edozein erantzukizunetik salbuetsia geratuko da kontratista.

13. Kontratistak eskubidea izango du kontratatutako zerbitzuaren betetzeari buruz egiten diren oharrak

ezagutzeko eta entzuteko.
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25. ARTIKULUA. BERMEA ITZULTZEA.

Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzak kontratu honen likidazioa onartuta eta

berme-epeari dagozkion hamabi hilabeteak igarota, berme horren inguruan gauzatu beharreko erantzukizunik

ez badago, berme hori itzultzeko erabakiko da.

Donostia, 2017ko iraila
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I.A. ERANSKINA

 BEHIN BETIKO ABAL EREDUA

……. erakundeak (kreditu-erakundearen sozietatearen izena), IFK ……. eta helbidea (jakinarazpen

eta errekerimenduetarako) … kalean/plazan/ hiribidean dituenak (PK: …..), eta haren izenean eta …….

(ahalordedunaren izen-abizenak) ordezkatuz, ………….ko Notario jaun/andre(ar)en aurrean —……..

protokolo-zenbakia(k) eta indarrean daudela adierazten duten ……..ko Merkataritza Erregistroan

inskribatua(k)— emandako ………… datako eskritura publiko(ar)en ondorioz egintza honetan derrigortzeko

behar beste ahalorde duenak honako

ABALA EMATEN DIO

………………ri —IFK/IFZ:………. eta helbide soziala …………… kalean/plazan/hiribidean—,

Lehiaketa arautu zuen eta alde kontratatzaileek sinatuko duten klausula ekonomiko eta administratibo

partikularren agiriko ……… artikuluan xedatutakoa betez. Hala, kontratuaren barruan sartuko da, klausula

ekonomiko eta administratibo partikularren agiri horretako ………… artikuluan adierazitako kontzeptuei eta

“IN.05 MONS" Hirigintzako Esku Hartze Eremuaren g.00 partzelan —ekipamendu komunitarioa—

adinekoentzako 55 apartamentuko eraikin bat exekutatzeko obren zuzendaritza fakultatiboa eta

exekuzioko proiektua gainbegiratzeko eta aldatzeko laguntza teknikoko kontratuaren esleipenetik

ondoriozta daitezkeenei erantzuteko, ………………… eurogatik (………. euro).

Abal hori abal solidarioa izango da obligaziodun nagusiaren aurrean (adierazi esleipendunaren izena),

eta berariaz egiten die uko Kode Zibileko 1830 eta ondorengo artikuluek eta horiekin bat datozenek aipatzen

dituzten eskusio- eta zatiketa-onurei. Halaber, konpromisoa hartzen du Donostiako Etxegintza Enpresa

Erakunde Publikoaren lehen errekerimenduan ordaintzeko.

Abal hau indarrean egongo da Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak berariaz eteteko

baimena eman bitartean.

…………………., ...........ko ..........aren .......a

Sinadura:”

Abal hau Abalen Erregistro Berezian inskribatu da data berean, ………………. zenbakiarekin.
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IV.B. ERANSKINA

BEHIN BETIKO BERMEKO KAUZIO ASEGURU EREDUA

“……………… ziurtagiri-zenbakia

(1) .................................................k (aurrerantzean aseguratzailea), helbidea ………………..ko ……………

kalean duenak, eta IFZ ………… duenak, eta (2) ........................................ jaunak/andreak behar bezala

ordezkatua, eta egintza honetan derrigortzeko behar beste ahalorde duenak, …………………..aren arabera

HONAKO HAU ASEGURATZEN DU

(3) ..............................................................., IFZ/IFK ....................., aseguru-hartzaile gisa —aurrerantzean

aseguratua—, Entidad Publica Empresarial – Donostiako Etxegintzaren aurrean, (4)

...................................................... (letra eta zifra bidez idatzia) zenbatekora arte, Sektore Publikoko

Kontratuen Legean, hori garatzen duen araudian, eta klausula ekonomiko eta administratiboen agirian —

“IN.05 MONS" Hirigintzako Esku Hartze Eremuaren g.00 partzelan —ekipamendu komunitarioa—

adinekoentzako 55 apartamentuko eraikin bat exekutatzeko obren zuzendaritza fakultatiboa eta

exekuzioko proiektua gainbegiratzeko eta aldatzeko laguntza teknikoko kontratua arautzen duena—, eta

eraikuntza-obren zuzendaritza fakultatiboan ezarritako terminoetan eta baldintzetan, behin betiko berme-

kontzeptu gisa;  aseguratuaren aurrean lehen aipatutako arauen eta gainerako administrazio-baldintzen arabera

ondoriozta daitezkeen betebeharrei, zigorrei eta gainerako gastuei erantzuteko.

Aseguratuak bere ardurapean aitortzen du Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen

Araudi Orokorraren 57.1. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen dituela.

Prima —bakarra, lehena edo ondorengoa— ordaindu ez izanak aseguratuari ez dio kontratua

suntsiarazteko eskubidea emango, kontratua ez da iraungiko, aseguratua ez da estaldurarik gabe utziko, ezta

bere betebeharretatik salbuetsita utziko ere —aseguratuak bermea ordaindu behar badu—.

Aseguratzaileak aseguratuari ezingo dizkio aseguru-hartzailearen aurka hari dagozkion salbuespenak

ezarri.

Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzaren lehen errekerimenduan

aseguratuari kalte-ordainak emateko konpromisoa bere gain hartzen du aseguratzaileak, SPKLTBan eta

garapen-arauetan ezarritako baldintzetan.
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Kauzio-aseguru hau indarrean egongo da Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako

Etxegintzak edo bere izenean legez horretarako gaituko duenak asegurua indargabetzeko edo itzultzeko

baimentzen duen arte, SPKLTBan eta legeria osagarrian ezarritakoarekin bat etorrita.

…………………., ...........ko ..........aren .......a

Sinadura:

OHARRA: Behin betiko bermeen kasurako, abalatzen den erakundea enpresarien batasuna den guztietan, ez

dira onartuko batasuna osatzen duten enpresetako bat bakarrik bermatzen duten bermeak. Bermeak aldi

baterako enpresa-elkartea osatzen duten enpresa guztiak bermatu behar ditu. Hala, berariaz jasoko da ABEE

osatzen duten gainerako enpresekiko erantzukizuna bateratua eta solidarioa dela.

EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK

(1) Erakunde aseguratzailearen arrazoi sozial osoa adieraziko da.

(2) Ahaldunaren edo ahaldunen izena eta abizenak.

(3) Pertsona aseguratuaren izena.

(4) Eratutako aseguruaren zenbatekoa.
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II. ERANSKINA

PROPOSAMEN EKONOMIKOKO EREDUA

.................... jaunak/andreak, ............ nazionalitatea, ..........................ko .................. kaleko ............

zenbakian helbidea, eta ........... NAN zenbakia —……..an luzatua ……….. datarekin— dituenak, bere

izenean edo ………….. enpresa —helbidea:..........., telefonoa: ..............., fax: ……….. eta IFK ……….—

ordezkatuz (bere ahalordea erantsi da), honakoa

ADIERAZI DU

I.- Ezagutzen duela “IN.05 MONS" Hirigintzako Esku Hartze Eremuaren g.00 partzelan —

ekipamendu komunitarioa— adinekoentzako 55 apartamentuko eraikin bat exekutatzeko obren

zuzendaritza fakultatiboa eta exekuzioko proiektua gainbegiratzeko eta aldatzeko laguntza teknikoko

kontratua egiteko lizitazioaren iragarkia, badakiela prozedura bidez egingo dela eta ezagutzen dituela

Administrazio Baldintzen eta Baldintza Teknikoen Agirian ezarritako baldintzak, betekizunak eta

betebeharrak. Era berean, berariaz aitortzen du Baldintzen Agiriko edukia ezagutzen duela eta osorik onartzen

duela, eta konpromisoa hartzen du kontratua eskainitako baldintzetan gauzatzeko, ………………… euro +

………....euro BEZ = ……..….. eurogatik.

Prezioen barruan daude kasuan-kasuan esleitutako lan guztiak, Agiri honetan adierazitakoak, eta gauzatzean

sor daitezkeen gastu guztiak, besteak beste: joan-etorrien gastuak, administrazio-gastuak, zergak, tasak eta

aplikatzekoa den beste edozein gastu.

II. Nik ordezkatzen dudan enpresak, jarduera hasteko, instalatzeko eta funtzionatzeko indarrean

dagoen araudiko baldintzak eta betebeharrak betetzen ditu, baita Entidad Pública Empresarial de Vivienda –

Donostiako Etxegintzarekin kontratatzekoak ere.

…………………., ...........ko ..........aren .......a

Sinadura:
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III. ERANSKINA

PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA, ALDI BATERAKO ENPRESARIEN
ELKARTEAK AURKEZTEN DIRENEAN

.......................... jauna/andrea, ............ nazionalitatea, ..........................ko .................. kaleko ............

zenbakian helbidea duena, eta ........... NAN duena, bere izenean edo ................... enpresa ordezkatuz —

helbidea: ..........................ko .................. kaleko ............ zenbakian; telefonoa: ................; fax: ............ eta IFK

.................—

.......................... jauna/andrea, ............ nazionalitatea, ..........................ko .................. kaleko ............

zenbakian helbidea duena, eta ........... NAN duena, bere izenean edo ................... enpresa ordezkatuz —

helbidea: ..........................ko .................. kaleko ............ zenbakian; telefonoa: ................; fax: ............ eta IFK

.................—

.....................ren partaidetzan (enpresa bakoitzaren parte-hartzea adierazi) aldi baterako enpresari-

elkartea eratzeko konpromisoa hartzen dutela; eta ......................... jauna/andrea —NAN: .................,

nazionalitatea:.....................; helbidea: ....................ko ..................... kalea ........zenbakia; telefonoa: .............

fax: .............— guztien ordezkari izendatzen dutela Entidad Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako

Etxegintzaren aurrean ordezkatzeko. Obrak esleitzen bazaizkie, haren ahalordea eta eraketa-eskritura Entidad

Pública Empresarial de Vivienda – Donostiako Etxegintzari entregatuko zaizkio, dagokion Merkataritza

Erregistroan behar bezala inskribatua, euren IFKrekin batera.

HAUXE ADIERAZI DU

I.- Ezagutzen duela “IN.05 MONS" Hirigintzako Esku Hartze Eremuaren g.00 partzelan —

ekipamendu komunitarioa— adinekoentzako 55 apartamentuko eraikin bat exekutatzeko obren

zuzendaritza fakultatiboa eta exekuzioko proiektua gainbegiratzeko eta aldatzeko laguntza teknikoko

kontratua egiteko lizitazioa, badakiela prozedura bidez egingo dela eta ezagutzen dituela Baldintza

Partikularren eta Baldintza Teknikoen Agirian ezarritako baldintzak, betekizunak eta betebeharrak. Era

berean, berariaz aitortzen du Baldintzen Agiriko edukia ezagutzen duela eta osorik onartzen duela, eta

konpromisoa hartzen du kontratua eskainitako baldintzetan gauzatzeko, ………………… euro +

………....euro BEZ = ……..….. eurogatik.
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Aipatutako ekitaldietarako prezioen barruan daude ekitaldi bakoitzari kasuan-kasuan esleitutako lan guztiak,

Agiri honetan adierazitakoak, eta gauzatzean sor daitezkeen gastu guztiak, besteak beste: joan-etorrien

gastuak, administrazio-gastuak, , zergak, tasak eta aplikatzekoa den beste edozein gastu.

II. Nik ordezkatzen dudan enpresak, jarduera hasteko, instalatzeko eta funtzionatzeko indarrean

dagoen araudiko baldintzak eta betebeharrak betetzen ditu, bai eta Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde

Publikoarekin kontratatzekoak ere.

…………………., ...........ko ..........aren .......a

Sin.: ........................

Sin.: .........................
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IV. ERANSKINA

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO LEHENTASUNEZKO BITARTEKOA AUKERATZEA

…………………… jaunak/andreak, adin nagusia denak eta ………………. NAN zk.a duenak, bere izenean

edo …………………………… enpresen ordez, eta “IN.05 MONS" Hirigintzako Esku Hartze Eremuaren

g.00 partzelan —ekipamendu komunitarioa— adinekoentzako 55 apartamentuko eraikin bat

exekutatzeko obren zuzendaritza fakultatiboa eta exekuzioko proiektua gainbegiratzeko eta aldatzeko

laguntza teknikoko kontratuaren lizitazio honekin loturik (………. esp.), Erakundetik aipatutako

lizitazioarekin lotuta egin beharreko jakinarazpen oro, honako bitartekoa erabiliz egitea nahi dut: ……….,

fax: …………, posta elektronikoa (irakurri izanaren baieztapenarekin eta jaso izanaren adierazpenarekin):

……………….

(*) Adierazi X bidez aukeratutako bitartekoa, baita hautatutako bitartekoaren datua ere

Era berean, datu interesgarri hauek adierazten dira:

Harremanetarako telefonoa(k):

…………………………………………………………………………………………

Helbide elektronikoa (goian adierazi ez bada): ………………………………………………..

Fax: (goian adierazi ez bada)………………………………………………………………………………..

Posta helbidea:   ………………………………………………………………………………………………..

(Enpresak) – Enpres(ar)en IFK: ……………………………………………………………………………….

(Pertsona fisikoak) – Lizitatzailearen NANa:………………………………………….

…………………., ...........ko ..........aren .......a

Sin.: ........................

Oharra:  Jakinarazpenak ahalik eta arinen egiteko, enpresa edo pertsona lizitatzailearen faxaren helbide

elektronikoari lehentasuna ematea gomendatzen dizuegu. Lizitatzaileak hori aukeratzen badu, jakinarazpenak

horren bidez egingo dira eta balio osoa izango dute.

Ez bada aukerarik egiten, posta ziurtatu bidez egingo dira jakinarazpenak, adierazitako helbidean.


