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PROZEDURA IREKIAREN BITARTEZ ZERBITZUAK KONTRATATZE A 
 
 

 

ADMINISTRAZIO BALDINTZA BEREZIEN AGIRIA 
 
 
 

EZAUGARRIEN KOADROA 
 

KONTRATUAREN XEDEA                                                                                      KODETZEA 

AIZMENDIKO ZABORTEGIAN HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUETARAK O 

GELAXKAREN I. FASEARI DAGOZKION OBREN ZUZENDARITZA 

ESKUDUNA 

CPV 08: 71356200-0 

Laguntza teknikoaren 

zerbitzuak 

 
 
LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA 

Zenbakietan Hizkietan  

24.990,00 € (BEZa kanpo) 
HOGEITA LAU MILA BEDERATZIEHUN ETA LAUROGEITA 

HAMAR EURO 

BEZa (% 21): 5.247,90 € 
BOST MILA BERREHUN ETA BERROGEITA ZAZPI EURO ETA 

LAUROGEITA HAMAR ZENTIMO 

 
 
URTEKOAK 

Ekitaldia Zenbatekoa Aurrekontu-aplikazioa 

2015 30.237,90 € 1 0000.623.16230.05 2015 

 
 

GAUZATZE-EPEA                                                             ATZERAPENARENGATIK ZIGORRAK 

Kontratua legeztatzen den unetik obrak amaitu 
eta hilabete (1) gerora arte, eskatutako 
dokumentazioa aurkezteko, eta obren berme-
epea amaitu arte, behar bezala gauzatu dela 
adierazten duten gaietarako. 

Administrazioak hori ebaztea eta bermea galtzea edo 
zigorrak jartzea berdin erabaki dezake. Bigarren kasuan, 
eskatutako dokumentazioa aurkezteko kontratuaren 
prezioaren 1.000 euroko egunero 0,20 euro izango dira. 
 
Atzerapenarengatik zigorrak kontratuaren prezioaren 
100eko 5eko multiplora iristen direnean, kontratazio-
organoak kontratua ebazteari ekiteko edo gauzatzen jarraitu 
eta zigor berriak jartzeko ahalmena izango du. 
 
(Ikusi beste ez-betetze mota batzuetarako zigorrei buruzko 
26. klausula). 

 
PREZIOAK BERRAZTERTZEKO FORMULA  

EZ DAGOKIO PREZIOAK BERRAZTERTZEA 
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BERMEAK 
Behin-behinekoa Behin betikoa 

Ez da eskatzen Esleipen-zenbatekoaren 100eko 5a (BEZa kanpo) 

 
 
KAUDIMEN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA 

1. ISO 14001 edo EMAS ingurumen-ziurtagiria izatea. 
 

2. Hondakin ez-arriskutsuetarako zabortegietan obren zuzendaritza eskudunaren zerbitzuei buruzko 
zerrenda. Horiek azkeneko hiru (3) urteetan eginak izango dira eta obra garrantzitsuenen kasuan 
gauzatze onari buruzko ziurtagiriekin bermatuko dira. Ziurtagirietan zenbatekoa, datak, obren gauzatze-
tokia eta hartzaile publiko edo pribatuak azalduko dira. Egindako zerbitzuak organo eskudunak 
burututako ziurtagiriekin egiaztatuko dira edo hartzailea subjektu pribatua denean, horrek egindako 
ziurtagiriarekin. San Markoko Mankomunitateak eskuratutako informazioa txekeatu eta alderatzeko 
eskubidea gordetzen du, arloan organo eskudunak egindako ziurtagiriaren bitartez ziurtatu ez bada. 
 
Azkeneko hiru urteetan egindako obrak izango dira gutxienez epearen erdia aldi horretan izan 
dutenak. 
 
Eskatutako kaudimena gutxienez kontratuaren xede diren antzeko lan batekin (1) (kontratuaren antzeko 
azalera eta zenbatekoarekin hondakin ez-arriskutsuetarako zabortegietan obren zuzendaritza eskuduna) 
egiaztatzen ez duten enpresen eskaintzak baztertuko dira. 
 

3. Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendurako Sailak ziurtatu ostean, lurzoruaren 
kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundea izatea, 199/2006 Dekretuarekin bat. 
 

4. Zuzendaritza eskudunaren ingurumen-aholkularitzarako I. mailan ECA ziurtapena, 212/2012 
Dekretuak, urriaren 16koak, ingurumenaren lankidetza-erakundeak arautu eta Euskal Autonomia  
Erkidegoko Ingurumenaren Lankidetza Erakundeen Erregistroa sortzen duenak, xedatutakoari 
jarraiki. 
 

5. “IBIan jardueran aritzean kontrolak” 7.1.2. norainokoarekin II. mailan ECA ziurtapena. 
 

 
 
LIZITAZIOAREN PUBLIZITATE-GASTUEN GEHIENEKO ZENBATE KOA  

Publizitate-gastuengatik gehienez 1.500 euro ordainduko dira. 

 
 
ALDAERAK 

Onarpena Baldintzak, modalitateak eta alderdiak 

EZ EZ DA ALDAERARIK ONARTUKO. 

 
 

FORMULA ARITMETIKOAK APLIKATUZ BALIOETSIKO DIREN ES LEIPEN-IRIZPIDEAK 

Irizpidea Haztapena 

(puntuak) 

1 Prezioa 0tik 50era  

 
 



 

3 
 

FORMULA ARITMETIKOAK APLIKATUZ BALIOETSIKO EZ DIREN  ESLEIPEN-IRIZPIDEAK 

Irizpideak Haztapena 

(puntuak) 

2 

 
Proposamen teknikoa 
 
Hurrengo fasera bakarrik formula matematikoak aplikatuz balioztatzen ez diren 
esleipen-irizpideetarako zehaztu diren puntu guztietatik (50 puntu) gutxienez 30 puntu 
gainditzen dituzten proposamen teknikoak pasako dira. 

 

 
 
 

0tik 50era 

 
 

 
2.1. Obraren analisi eta azterketa orokorra. 
 
Obraren azterketa zehatza eta egin beharreko lanak, baina lanen programarekin 
harremana ere balioetsiko dira. 
 
2.2. Lanen programa 
 
Lan-programaren egiazkotasuna eta egin beharreko zerbitzuaren egokitasuna balioetsiko 
dira. Lan-programa zehazteko, obren azterlanean oinarrituta eta obrari atxikitako bitarteko 
materialekin nahiz giza baliabideekin bat, zeregin bakoitzaren jarduera-sekuentzia eta 
epeak modu dokumentatuan eta arrazionaltasunez definituko dira. Diagramei eta 
grafikoei esker, espazioan eta denboran kokatu ahal izango dira antolaketa eta 
koordinazioa. 
 
Lan-programari obraren esku jarriko diren giza baliabideen, makineriaren eta instalazioen 
zerrenda erantsiko zaio, hurrengo puntuetan aipatzen den bezala. 
 
2.3. Giza baliabideak: obrari atxikitako langileak eta laguntza teknikoak.  
 
Erakunde kontratistaren taldea diziplina anitzeko kideek osatuko dute eta berariazko 
esperientzia izango dute biogasa hartzeko instalazio/elementuekin hondakin ez-
arriskutsuetarako zabortegiak iragazgaizten eta zigilatzen. 
 
“2008ko apirilaren 30eko Ebazpenak, Ingurumen sailburuarenak, San Markoko 
Mankomunitateak Donostiako udalerrian (Gipuzkoa) sustatutako hondakin inerte eta 
ez-arriskutsuen zabortegirako ingurumen-baimen integratua ematen duenak” D.1.11. 
puntuan xedatutakoaren arabera, obra amaitu arte eta berme-epean, zuzendaritza 
eskudunak ingurumen-alderdietan eta neurri babesle nahiz zuzentzaileetan, 
orokorrean, aholkularitza aditua izan beharko du. 
 
Proposamenak txosten teknikoan kontratua gauzatzez arduratuko diren langile teknikoen 
izenak eta prestakuntza profesionalak aipatu beharko ditu. Nolanahi ere, prestakuntza 
(titulazioa) eta kontratuaren xede den antzeko lanetan (bentonita-geokonposatu eta 
dentsitate handiko polietilenozko geomintzen motatako materialak erabiliz zabortegiak 
zigilatzeko obrak gauzatzea) esperientzia profesionala (curriculum zehatza) egiaztatzen 
duen dokumentazioa erantsiko da, azkeneko hiru (3) urtetakoa bada edo orain horietan 
ari badira. 
 
Zuzendaritza-taldea zehaztu beharko da. Horien prestakuntza, esperientzia, 
taldearen barruan bakoitzaren funtzioak eta kide bakoitzaren arduraldia definituko 
dira.  
 
Laguntza teknikoaren ordezkari bat izendatuko da eta laguntza teknikoaren alderdi 
guztietan jabearen aurrean solaskide bakar bezala jardungo du. Obrak behar bezala 

 
 
 

0tik 20ra  
 
 
 
 

0tik 5era 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0tik 20ra 
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gauzatzeko jabearekin adostutako neurri eta ekintza guztiak kudeatzez arduratuko 
da. 
 
Zuzendaritzaren buru proiektuaren xede den arloan duen espezialitatearengatik 
teknikari gaitua izango da. Horrez gain, eskainitako giza baliabide eta bitarteko 
tekniko guztiak egiaz eskuratzeko aukera izango du. 
 
Baldintza izango da talde teknikoaren osagai bakoitzak banan-banan lanean parte 
hartzeko konpromisoa hartzea. Aurrekoaren harira, egiazko arduraldi-maila (osoa, 
partziala edo aholkularitza-lanari dagokiona) eta obrak gauzatzen ari diren bitartean 
egoitza justifikatuko ditu. Lan desberdinetan emandako orduen justifikazioa aurkeztu 
beharko da. 
 
Ondoren, langile horien edozein ordezkapen egiteko, Administrazioak onartu beharko du  
eta, xede horrez, izendatu nahi diren teknikarien “curriculum vitaea” aurkeztuko da 
lehenago. 
 
Egin beharreko obrek eta kokagunean ustiatzen ari diren beste unitate batzuek 
elkarrekintzan jardungo dutenez, gai horietan langile adituen lankidetza-proposamena  
balioetsiko da, ustiapenaren ohizko funtzionamenduan eraginik ez izatera bideratutako  
neurriak hartzen laguntzen badu. 
 
2.4. Bitarteko tekniko eta materialen zerrenda.  
 
Lanak garatzeko erabiliko diren bitartekoen, instalazioen eta ekipoen zerrenda sartuko 
da. Horietatik guztietatik egun jabetzan daudenak eta esleipenduna izanez gero, erosi ala 
kontratatuko direnak bereiziko dira. 
 
Mankomunitateak bitartekoen jabetza dokumentuz egiaztatzea eska dezake, kontratistak 
horien titulartasuna duela aitortzen badu. Era berean, dokumentuen bitartez frogatuko da 
araubidezko ikuskaritzak pasa eta mantentze-lanen plana bete dituela. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0tik 5era 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FORMULA ARITMETIKOEN BITARTEZ EBALUA DAITEZKEEN IRI ZPIDEAK (PREZIOA) BALIOZTATZEA 

Proposamen ekonomikoa 0 eta 50 punturen bitartean  haztatuko da eta honako puntuazio-sistema erabilita 
balioetsiko da: 
 

1) Gehieneko puntuazioa (50 puntu) eskaintzarik onenari emango zaio eta gainerako eskaintzei 
puntuak emateko, puntuaziorik onenari beherapenaren ehunekoaren eta eskaintzarik 
merkeenaren arteko diferentziaren ondoriozko puntuak kenduko zaizkio, azpian adierazitako 
formularen arabera: 

 
a. Ehunen eta lizitazio-prezioarekiko proposamen ekonomiko bakoitzaren ehunekoaren 

arteko diferentzia, proposamenaren “beherapena” izango da: 
 

100 x (1 – proposamena / lizitazioa) 
 

b. “Beherapen” handiena egin duen proposamenari “A beherapena” esango diogu eta 
gehieneko puntuazioa, hau da, 50 puntu emango zaizkio. Beste edozein B proposamen 
hurrengo formularekin bat haztatuko da (puntuazioa zerokoa (0) izanik, eragiketaren 
emaitza negatiboa bada) 

50 – 0,3 x (A beherapena – B beherapena) 
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2) Proportzioz edo ohiz kanpoko eskaintzen ondorioz proposamenek bete ezin dutela hautematea 
ahalbidetuko duten mugak honakoak dira: 

 
a. “Batez besteko beherapena” ehuneko hamar (10) puntutik gora jaitsi duten 

proposamenak, ohiz edo proportzioz kanpokotzat joko dira. 
b. “Batez besteko proposamen ekonomikoaren” “beherapenari” “batez besteko beherapena” 

deritza. 
c. “Batez besteko proposamen ekonomikoa” baliozko proposamen ekonomikoen batura zati 

horien kopurua izango da. 
 

Zerikusia duten enpresek proposamen desberdinak aurkezten badituzte, SPKLTBak 152. artikuluan aurrez 
ikusten dituen ohiz edo proportzioz kanpoko eskaintzak aplikatzeari buruz HAKLAOak 86. artikuluan xedatutako 
ondorioak izango ditu. 
 
Proportzioz edo ohiz kanpokotzat jo daitekeen proposamen bat identifikatzen denean, aurkeztu duen 
eskaintzaileari entzun beharko zaio, eskaintzaren balioztapena justifikatu eta baldintzak zehazteko, bereziki, 
kontratua gauzatzeko prozeduran aurrezpena ahalbidetuko duen horretan. Halaber, hartutako konponbide 
teknikoak eta kontratua gauzatzeko dituen aldeko salbuespenezko baldintzak, proposatutako prestazioaren 
originaltasuna, prestazioa eskainiko diren tokian enplegua eta lan-baldintzak babesteari buruzko indarreko 
xedapenekiko errespetua edo Estatutik lor dezakeen adieraziko ditu. 
 
Ohiz edo proportzioz kanpoko balioak sartzearen ondorioz proposamenak ezin direla bete hautemateko 
parametro objektibotzat jotzen da, kategoria profesionalaren arabera gutxieneko ordainsari-kostuak baino 
prezio merkeagoa eskaintzea, indarreko hitzarmen kolektiboari jarraiki. 
 
Eskaintzaileak egindako justifikazioa eta txosten tekniko egokiak kontuan hartuta, Kontratazio Organoak ohiz 
edo proportzioz kanpoko balioak izateagatik eskaintza ezin dela bete uste badu, sailkapenetik baztertu eta 
ekonomiaren ikuspegitik proposamen abantailatsuenaren aldeko esleipena erabakiko da, sailkatuak izan diren 
ordenarekin bat. Hori administrazioak eskatzen duen ase-mailarekin bete ahal izango da eta ez da ohiz edo 
proportzioz kanpokotzat joko. 
 

 
 

ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUA 

SEIEHUN MILA EURO (600.000 €) 

 
 
KONTRATUA GAUZATZEAN HIZKUNTZA-BALDINTZAK 

Kontratu honek hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren  araubidea bete beharko du, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Estatutuak 6. artikuluan xedatutakoari eta 10/1982 Legeak, azaroaren 24koak, euskararen erabileraren 
normalizazioari buruzko oinarrizkoak, araututakoari jarraiki. 
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KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

- Mahaiburua: Mankomunitateko burua 

- Mahaikideak: Mankomunitateko idazkaria 

- Mankomunitateko kontu-hartzailea 

- Mankomunitateko zuzendari-kudeatzailea 

- Mankomunitateko ingurumen-teknikaria 

- Donostiako Udaleko Proiektu eta Obren Saileko teknikari bat 

- Mahaiko idazkaria: Mankomunitateko administrari bat 

 

 
 
 
Donostian 2015eko maiatzaren xxeko XXXXXXX bidez onartua 
 
 
 
 

MANKOMUNITATEKO IDAZKARIA 
Sin.: Xabier Loiola Aristi 
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PROZEDURA IREKIAREN BITARTEZ AIZMENDIKO ZABORTEGIAR EN 

HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUETARAKO GELAXKAREN I. FASEARI  DAGOZKION 

OBREN ZUZENDARITZA ESKUDUNAREN ZERBITZUAK KONTRATAT ZEKO 

ADMINISTRAZIO-BALDINTZA BEREZIEN AGIRIA 

 

 

I. XEDAPEN OROKORRAK 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA  

Kontratu honen xedea “Aizmendiko zabortegiaren ingurumen-baimen integratua eskatzeko proiektua” 
izeneko dokumentuan dagoen eraikuntza-proiektuaren barruko obren zuzendaritza eskudunaren zerbitzuak 
(ingurumen-aholkularitza barne) kontratatzea da. Izan ere, proiektuari erreparatuz, hondakin ez-
arriskutsuetarako gelaxkaren I. faseari dagozkio. GEYSER HPC, S.A.U. enpresak idatzi zuen 2006ko 
azaroaren 24an. Horrez gain, Baldintza Teknikoen Agiriak I. eranskinean (“geosintetikoen kalitate-kontrola 
III. liburukiarekiko aldaketak), “2008ko apirilaren 30eko Ebazpenak, Ingurumen sailburuarenak, San 
Markoko Mankomunitateak Donostiako udalerrian (Gipuzkoa) sustatutako hondakin inerte eta ez-
arriskutsuen zabortegirako ingurumen-baimen integratua ematen duenak” eta “2008ko abenduaren 9ko 
Aginduak, Ingurumen eta Lurralde Antolamendurako sailburuarenak, San Markoko Udal Mankomunitateak 
Ingurumen sailburuaren 2008ko apirilaren 30eko Ebazpenaren kontra jarritako gora jotzeko errekurtsoa 
ebazten duenak” jasotzen dituzten ekarpenak kontuan hartuko dira. Horiek guztiak kontratuaren zati izango 
dira. 
 
Lanak aipatu proiektuak jasotakoa kontuan hartzeaz gain, IBIaren ebazpenak nahiz ebazpenaren kontrako 
aginduak xedatutako eskeetara moldatu ere bai. Dokumentuen multzoa kontratuaren barruan sartuko da, 
Administrazio Baldintza Berezien Agiri hau bezala. Hala, adostasunaren lekuko, esleipendunak kontratua 
legeztatzen duen egintzan sinatuko ditu. 
 
Kontratazio hau zerbitzuen kontratua izango da, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu 
Bateratuak 301. artikuluan eta hurrengoetan araututakoari jarraiki. 
 
CPV-O8 kodea: 71356200-0 Laguntza teknikoaren zerbitzuak 
12. kategoria, Arkitekturaren zerbitzuak; ingeniaritzaren zerbitzuak eta ingeniaritza-zerbitzu integratuak; 
hiri-plangintzari buruzko zerbitzuak eta pasaia-arkitekturaren zerbitzuak. Zientzian eta teknologian 
aholkulariekin zerikusia duten zerbitzuak Saiakuntzei eta analisi teknikoei buruzko zerbitzuak. 
 
2. KONTRATUAREN AURREKONTUA 

Lizitazioaren oinarrizko prezioa HOGEITA LAU MILA BEDERATZIEHUN ETA LAUROGEITA HAMAR 
EUROKOA (24.990,00 €) gehi BEZaren (% 21) kontzeptupean 5.247,90 eurokoa da. Beraz, guztira 
HOGEITA HAMAR MILA BERREHUN ETA HOGEITA HAMAZAZPI EURO ETA LAUROGEITA HAMAR 
ZENTIMO (30.237,90 €) dira, BEZa barne. 
 
Eskaintza guztiek bereizita adierazi beharko dute kontratuaren prezio garbia (BEZrik gabe) eta, hala 
badagokio, BEZari dagokion zenbatekoa. Formulatzen diren eskaintza ekonomikoen zenbateko garbiak 
(BEZrik gabe) kontratuaren lizitazioari dagokion oinarrizko aurrekontua ezingo du gainditu. 
 
Lanak garatzen ari den bitartean arautuko duten kontratuaren prezioa eta prezio unitarioak hautatutako 
proposamen onartuaren ondoriozkoak izango dira eta balio erantsiaren gaineko zerga, baita edozein zerga 
aplikagarri ere izango dituzte. Azkenik, agiri honetan aurrez ikusitako eginbeharrak betetzearen ondorioz 
esleipendunak izan ditzakeen gastu guztiak ere barne egongo dira. Agiri honetan eta kontratuari aplika 
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dakizkiokeen gainerako xedapenetan dauden betebeharren ondorioz esleipendunari sortzen zaizkion gastu 
guztiak sartuak egongo dira. 
 
3. FINANTZAKETA 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko jarduneko aurrekontuaren kargura finantzaketa aurrez ikusia dago 1 
0000.623.162.30.05 2015 partidaren barruan. 
 
Espedientean ordaintzeko agindua eta ekarpenen eskuragarritasun osoa daude. 
 
4. GAUZATZE-EPEA 

Kontratua legeztatzen den unetik obrak amaitu eta hilabete (1) gerora arte, eskatutako dokumentazioa 
aurkezteko, eta obren berme-epea amaitu arte, behar bezala gauzatu dela adierazten duten gaietarako. 
Eraikuntza-obren gauzatze-epea, zuinketaren egiaztapen-akta sinatzen den unetik, lau (4) hilabetekoa dela 
kontuan hartu behar da. 
 
Kontratu-epea bakarrik indarreko legerian eskatutako gorabeherak eta baldintzak betetzen direnean luzatu 
ahal izango da. Nolanahi ere, luzapena berariaz adostu beharko da. 
 

5. PREZIOAK BERRAZTERTZEA 

Ez da bidezkoa prezioak berraztertzea.  
 
6. KONTRATUAREN LEGE-ARAUBIDEA 

Kontratuak zerbitzuen administrazio-kontratuaren izaera izango du. Indarreko SPKLTBan halako kontratu-
motak erregulatzeko arauek arautuko dute. Gainera, honakoei erreparatuko zaie: 817/2009 Errege 
Dekretuari, maiatzaren 8koari, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea zati 
batean garatzen duenari, indarrean dirauenean HAKLAOari, edo ordezkatzen duten araubidezko arauei, 
1970eko abenduaren 31ko Estatuko obrak kontratatzeko Administrazio Baldintza Orokorren Agirian 
baliogabetuak ez daudenei, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Gipuzkoan kontratazioa arautzen duen 
edozein xedapeni, Agiri honen baldintza eta klausulengatik aplikagarria bada, kontratuaren xede den 
proiektuari dagokion baldintza teknikoen agiriari eta herri-administrazioen kontratazioan aplikagarriak diren 
gainerako arauei. 
 
Administrazio Baldintza Berezien Agiriaren eta espedienteari atxikitako gainerako dokumentazioaren 
artean kontraesanik badago, Agiri honetan xedatutakoa nagusi izango da. 
 
7. ESKUMEN AGINPIDEDUNA 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai gatazkatsuak kontratazio-organoak ebatziko ditu eta bere 
erabakiek administrazio-bidea amaituko dute. Zuzenean horien kontra administrazioarekiko auzi-
eskumenean egin ahal izango da, alde batera utzi gabe, SPKLTBak 40. artikulutik 49. artikulura 
bitartean kontratazioaren arloan errekurtso berezia jartzea, bidezkoa bada. Gauza bera egin ahal 
izango da 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak, herri-administrazioen jardunbide juridikoari eta 
administrazio-prozedura erkideari buruzkoak, xedatutakoekin. 
 
Erabaki hauen kontra egiteko eskumen aginpideduna administrazioarekiko auzi-gaietakoa izango da. Dena 
den, aldeek beren gatazkak arbitrajearen bitartez ebaztea erabaki dezakete, indarreko legeriak 
xedatutakoarekin bat. 
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II KONTRATAZIOA 

 

8. ESPEDIENTE-MOTA ETA LIZITAZIO-MODUA  

Kontratazio-espedientea IZAPIDE ARRUNTEKIN burutuko da eta kontratua PROZEDURA IREKIAREN 
bitartez lizitazioan sartu eta esleituko da. Hori SPKLTBak 157. artikulutik 161. artikulura bitartean eta 
HAKLAOak dagozkion artikuluetan aurrez ikusi eta arautzen du. 
 

9. ESKAINTZAILEAK 

1. Kontratazio-prozedura honetan Espainiako edo atzerriko pertsona natural edo juridikoek parte har 
dezakete, jarduteko gaitasun osoa badute eta kontratatzeko debekuren batean murgilduak ez badaude. 
Gainera, kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala egiaztatu beharko dute, baita 
SPKLTBak hala eskatzen duen kasuetan, behar bezala sailkatuak egon ere. 
 
Proposamenak aurkezteko epemugan, eskaintzaileek kontratatzeko SPKLTBak 60. artikuluan xedatutako 
debeku-arrazoirik ez dute izango. Halaber, ez dira egoera horretan egongo, kontratua esleitzeari ekiten 
zaionean. 
 
Era berean, berez edo pertsona baimendu batek ordezkatuta egin dezakete. Bigarren kasuan xede horrez 
emandako ahalorde askietsia beharko da. Pertsona juridiko baten izenean horren kide bat agertzen 
denean, horretarako ahalmena duela dokumentuen bitartez justifikatu beharko du. Bai kasu batean, baita 
bestean ere, ordezkariari kontratatzeko ezgaitasun-arrazoiek eragingo dizkiote. 
 
Aldi berean, enpresaburuak kontratuaren xede den jarduera edo prestazioa eskaintzeko eskatzen den 
enpresa-gaitasuna edo ahalmen profesionala izango ditu. 
 
2. Pertsona juridikoak bakarrik kontratuen esleipendun izan daitezke, prestazioak beren jardueraren 
helburuen, xedeen edo eremuaren barruan sartuak badaude. Izan ere, horiek berezkoak izango dituzte beren 
estatutuetan edo fundazio-arauetan. 
 
3. Era berean, San Markoko Mankomunitateak enpresaburuen elkarteekin kontrata dezake, xede horrez aldi 
baterako eratzen badira. Nolanahi ere, ez da beharrezkoa izango eskritura publikoan sortzea, kontratua bere 
alde esleitzen ez den bitartean. 
 
4. SPKLTBak 56.2. artikuluan xedatutakoaren arabera, Agiri honen xede den kontratua ezingo zaie obra-
kontratuaren enpresa esleipendun berdinei esleitu, beren xedea obrak zaindu, ikuskatu, kontrolatu eta 
zuzentzea bada. Gauza bera gertatuko da horiei lotutako enpresekin, Merkataritzari buruzko Kodearen 42. 
artikuluan aurrez ikusitako ustezkoren batean badaude. 
 

5. Kontratuaren xede diren obren ezaugarriak ikusirik, enpresa edo enpresa-elkarte eskaintzaileei gutxienez 
“ezaugarrien koadroan” finkatutako sailkapena eskatuko zaie. Hori Agiri honen buruan agertzen da. 
 
10. BEHIN-BEHINEKO BERMEA 
 
Ez da eskatzen. 
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11. PROPOSAMENAK: DOKUMENTAZIOA ETA PROPOSAMENAK 
 
1. Proposamenak sekretuak izango dira eta, xede horrez, lizitazio publikoaren unera arte hori bermatzen 
duten bitartekoak egituratuko dira. Eskaintzaileak proposamena aurkezten duenean, proiektua, agiri 
honetako baldintzak, baldintza teknikoen agirikoak eta kontratuaren gainerako dokumentuetakoak 
baldintzarik gabe, salbuespenik gabe, onartzen ditu. Gainera, aurkeztutako datu guztiak zehatzak eta 
egiazkoak direla eta baldintza-agiri honen xede den kontrataziorako baldintza guztiak betetzen dituela 
erantzukizunez aitortuko du. 
 
2. Eskaintzaileek "OINARRIZKO PROPOSAMEN” bakarra aurkeztuko dute, esklusiboki onartutako 
proiektuari buruzkoa. Beraz, aldaerak aurkeztea ez da onartuko, aurkeztutako proiektua ingurumen-
organoak ontzat eman baitu eta edozein aldaketa funtsezkotzat joz gero, aldez aurretik onartzeko 
aurkeztea beharrezkoa bailitzateke. 
 
3. Eskaintzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu ahal izango du. Halaber, beste batzuekin aldi 
baterako elkartean ezin dezake proposamenik sina, banan-banan egin badu, ezta lizitazioan aldi baterako 
elkarte batean baino gehiagotan parte hartu ere. Arau hauek urratzen badira, berak sinatutako proposamen 
guztiak baztertuko dira.  
 
4. Eskaintzaileek hiru gutun-azal itxi (A, B eta C) aurkeztu beharko dituzte eta bakoitzean honako 
inskribapena agertuko da: “PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ AIZMENDIKO ZABORTEGIAREN 
(GIPUZKOA) HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUETARAKO GELAXKAREN I. FASEARI DAGOZKION 
OBREN ZUZENDARITZA ESKUDUNAREN KONTRATAZIOAN PARTE HARTZEKO 
PROPOSAMENA”. 
 
Dokumentazioa Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetatik (euskara edo gaztelania) batean 
idatzia egongo da. Beste hizkuntza batean idatzia egonez gero, itzulpen ofiziala izan beharko du. 
 
Gutun-azal bakoitzean enpresaren izena, proposamena sinatzen duenaren izena eta abizenak eta 
egiteko duen izaera adieraziko dira. Gainera, gutun-azalek sinatuak egon beharko dute. 
 
Gutun-azal bakoitzaren barruan, orrialde independentean, idatziz jasoa geldituko da edukia ordenatzeko 
zenbakiak erabiliz (HAKLAOaren 80.1. artikulua). 
 
 
“A” gutun-azalaren izenburua “KONTRATATZEKO GAITASU NA ETA KAUDIMENA” izango da eta 
honako dokumentuak sartuko dira: 

 
a) Enpresaburuaren jarduteko gaitasuna eta, hala ba dagokio, bere ordezkaritza egiaztatzen duten 
dokumentuak, HAKLAOak 21. artikuluan aurrez ikusitakoarekin bat. 
 
Jarduteko gaitasuna ondorengoen bitartez egiaztatuko da: 
 

• Enpresa pertsona juridikoa balitz, Merkataritza Erregistroan inskribatua dagoen eratze- edo 
aldatze-eskritura aurkeztearen bitartez, lehenengo baldintza merkataritza-legeria aplikagarriarekin 
bat nahitaezkoa denean. Beharrezkoa ez balitz, jarduteko gaitasuna eratze-dokumentu edo 
eskrituraren, estatutuen edo fundazio-egintzaren bitartez egiaztatuko litzateke, bertan jarduera 
arautzeko arauak baleude. Gainera, dagokion erregistro ofizialean inskribatuak egongo dira.  

 
• Enpresa banakoa balitz, nortasun agiri nazionala edo zeregin berdina duen dokumentua 

aurkeztu beharko da. 
 

• Espainiakoak ez izanda, Europar Erkidegoko Estatu kideren bateko edo Europar Espazio 
Ekonomikoari buruzko hitzarmenaren sinatzaile diren herrialdeetako enpresen jarduteko 
gaitasuna HAKLAOak 9. artikuluan xedatutakoarekin bat egiaztatuko da. 
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• Gainerako enpresa atzerritarren jarduteko gaitasuna HAKLAOak 10. artikuluan xedatutakoari 
jarraiki egiaztatuko da. Enpresek Espainian sukurtsala irekia izan beharko dute, eragiketetarako 
ahaldunak edo ordezkariak izendatuko dituzte eta Merkataritza Erregistroan inskribatuak egongo 
dira. 

 
• Beste baten izenean agertu edo proposamenak sinatzen dituztenek NANaren kopia edo zeregin 

bera duen dokumentuaren kopia eta xede horrez ahalorde askietsia aurkeztuko dituzte. Enpresa 
pertsona juridikoa balitz, ahalordea Merkataritza Erregistroan inskribatua egongo da. Hala eta 
guztiz ere, ahalordea egintza zehatzerako bada, ez da beharrezkoa izango Merkataritza 
Erregistroan inskribatua egotea, Merkataritza Erregistroari buruzko Araudiak 94.1.5. artikuluan 
xedatutakoaren arabera. 

 
b) Berariazko aitorpen arduratsua , II. eranskin bezala sartzen den ereduarekin bat aurkeztutakoa, 
SPKLTBak 60. artikuluan xedatutakoari jarraiki, kontratatzeko debekua zehazten duen gorabeheran 
murgildua ez dagoela adierazten duena. Berariaz aipatuko da artikulu horretako 1. atalari dagokion 
x) hizkian azaldutakoa, hain zuzen ere, lanean segurtasun eta osasunaren arloan arau-hauste oso 
larriarekin irmoki zigortua ez izatea eta zerga-obligazioak eta gizarte-segurantzarekiko obligazioak 
eguneratuak izatea, HAKLAOak 13. eta 14. artikuluan aurrez ikusten dituen norainoko eta 
moduarekin. 
 
c) JEZan alta emanda dagoela egiaztatzea , kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alegia. 
Horretarako, alda aurkeztu beharko da, ekitaldi honi badagokio, edo JEZaren azkeneko ordainagiria, 
gainerako kasuetan. Bi ustezkoetan zergan baja ez emanaren aitorpen arduratsua erantsi beharko 
da (HAKLAOaren 15. artikulua) (II. eranskina). 
 
Hala eta guztiz ere, eskaintzaileak indarreko legeriak xedatutako salbuespenen bat badu, zergan alta 
egiaztatzeaz gain, zerga-administrazioaren berariazko ebazpenaren bitartez salbuespena egiaztatu 
beharko du edo, hori izan ezean, aitorpen arduratsua egingo da, salbuespenaren arrazoi zehatza 
adierazteko. 
 
d) Eskaintzaileak azpikontratatzea aurrez ikusia du en kontratuaren zatiari buruzko aitorpena . 
SPKLTBak 63. artikuluan xedatutakoa alde batera utzi gabe, Agiri honen azalean azpikontratatzeko 
aukera aurrez ikusten denean, eskaintzaileek kontratuaren zati bat azpikontratatuko al duten adierazi 
beharko dute. Azpikontratatzea aurrez ikusiz gero, zenbatekoa eta lana egingo duten azpikontratisten 
izena edo enpresa-profila aipatuko dira. Definitzeko, kaudimen profesional edo teknikoen baldintzen 
aipamenari erreparatuko zaio. 
 
e) Gainera, erakunde eskaintzaileak lehiaketa publikoan parte hartu ahal izateko, hurrengo 
kaudimenaren baldintzak  bete beharko ditu: 
 
Kaudimen teknikoa eta profesionala  egiaztatzeko justifikazioa SPKLTBak 76. artikuluan 
xedatutakoarekin bat gauzatuko da eta honako dokumentuak aurkeztuko dira: 
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1. ISO 14001 edo EMAS ingurumen-ziurtagiria izatea. 
 

2. Hondakin ez-arriskutsuetarako zabortegietan obren z uzendaritza eskudunaren  zerbitzuei 
buruzko zerrenda. Horiek azkeneko hiru (3) urteetan eginak izango dira eta obra garrantzitsuenen 
kasuan gauzatze onari buruzko ziurtagiriekin bermatuko dira. Ziurtagirietan zenbatekoa, datak, 
obren gauzatze-tokia eta hartzaile publiko edo pribatuak azalduko dira. Egindako zerbitzuak organo 
eskudunak burututako ziurtagiriekin egiaztatuko dira edo hartzailea subjektu pribatua denean, horrek 
egindako ziurtagiriarekin. San Markoko Mankomunitateak eskuratutako informazioa txekeatu eta 
alderatzeko eskubidea gordetzen du, arloan organo eskudunak egindako ziurtagiriaren bitartez 
ziurtatu ez bada. 
 
Azkeneko hiru urteetan egindako obrak izango dira gutxienez epearen erdia aldi horretan izan 
dutenak. 
 
Eskatutako kaudimena gutxienez kontratuaren xede diren antzeko lan batekin (1) (kontratuaren 
antzeko azalera eta zenbatekoarekin hondakin ez-arriskutsuetarako zabortegietan obren 
zuzendaritza eskuduna) egiaztatzen ez duten enpresen eskaintzak baztertuko dira. 
 

3. Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendurako Sailak ziurtatu ostean, lurzoruaren 
kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundea izatea, 199/2006 Dekretuarekin bat. 
 

4. Zuzendaritza eskudunaren ingurumen-aholkularitzarako I. mailan ECA ziurtapena, 212/2012 
Dekretuak, urriaren 16koak, ingurumenaren lankidetza-erakundeak arautu eta Euskal 
Autonomia  Erkidegoko Ingurumenaren Lankidetza Erakundeen Erregistroa sortzen duenak, 
xedatutakoari jarraiki. 
 

5. “IBIan jardueran aritzean kontrolak” 7.1.2. norainokoarekin II. mailan ECA ziurtapena. 
 

Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa  egiaztatzeko justifikazioa SPKLTBak 75. artikuluan 
xedatutakoaren arabera egingo da. Ildo horri jarraiki, hurrengo dokumentuak aurkeztu beharko dira: 

 
1.  Negozioen bolumen orokorrari eta, bidezkoa bada, kontratuaren xede diren jardueren eremuan 

negozioen bolumenari buruzko aitorpena, gehienez eskura dauden azkeneko hiru (3) ekitaldiei 
dagokiena. Urtean batez besteko negozio-bolumena, azkeneko hiru (3) urteetan, gutxienez 
lizitazioaren oinarrizko aurrekontua izango da. 
 

2. Finantza-erakundeen txostena, beren iritziz obrari aurre egiteko gaitasun finantzarioa duela 
egiaztatzen duena. 
 

3. 600.000 euroko erantzukizun zibilaren aseguruari buruzko frogagiria. 
 

f) Proposamena aldi baterako enpresen elkarteak formulatzen duenean, bakoitzak gaitasuna eta 
kaudimena egiaztatu beharko ditu. Era berean, guztien legezko ordezkariek sinatutako dokumentua 
aurkeztu beharko da. Horretan sinatzen duten enpresaburuen izenak eta egoerak adieraziko dira eta 
esleipendunak izanez gero, legez aldi baterako enpresen elkartean eratzeko konpromisoa hartuko dute. 
Horrez gain, bakoitzak horretan duen partaidetza azalduko da eta kontratuaren indarraldian 
administrazioaren aurrean guztien ordezkaritza osoa izango duen pertsona izendatuko da. 
 
g) Enpresa atzerritarren  kasuan, edozein mailatan Espainiako epaitegi eta auzitegien eskumenak 
beteko dituztela aitortu beharko dute, kontratuan sor daitezkeen zuzeneko edo zeharkako 
gorabeherak ebazteko badira. Gainera, eskaintzaileari dagokion eskumeneko foru atzerritarrari uko 
egingo dio. 
 
Batasunekoak ez diren enpresa atzerritarrek, gainera, Espainian sukurtsala irekia dutela egiaztatu beharko 
dute. Ildo horri eutsiz, eragiketetarako ahaldunak edo ordezkariak izendatuko dituzte eta Merkataritza 
Erregistroan inskribatuak egongo dira. 
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Enpresa hauek aurkeztutako dokumentazioa gaztelaniara edo euskara ofizialki itzulia egongo da, 
HAKLAOak 23. artikuluan xedatutakoaren arabera. 
 
h) Eskaintzailea enpresen loturaren ustezkoetan ez dagoela idatziz jasoa uzten duen aitorpena. 
Nolanahi ere, loturatzat joko dira Merkataritza Kodeak 42.1. artikuluan aipatutakoak. Lizitazio berean 
lehia egiten duten talde bereko enpresen kasuan, eskaintzailearen taldearen kide izanik, kontratua 
esleitzeko banan-banako proposamenak aurkezten ditu zten  enpresen zerrenda .  Aitorpenak 
Agiri honen VI. eranskinean agertzen den eredura moldatu beharko du. 

 

i) Eskaintzaileen dokumentu eta datu konfidentziala k. SPKLTBak 140. artikuluan aurrez ikusten duen 
bezala, kasua bada, enpresa eskaintzaileek aitorpen osagarriaren bitartez zer dokumentu administratibo 
eta tekniko nahiz datu, beren ustez, konfidentzialtzat jo daitezkeen adieraziko dute. III. eranskinaren 
arabera egingo da. Horrez gain, egoera hau izaera hori eman nahi zaion dokumentuan bertan argi eta 
garbi (gainean inprimatuta, marjinan edo beste edozein modu erabiliz) islatu beharko da. Enpresa 
eskaintzaileak aurkeztutako dokumentuak eta datuak konfidentzialtzat jo daitezke, hirugarrenei zabalduz 
legezko merkataritza-interesen kontra badoaz, sektoreko enpresen artean lehia leiala kaltetzen badute 
edo 15/1999 Lege Organikoak, abenduaren 13koak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoak, xedatutako 
debekuak badituzte. Aitorpen hori egiten ez bada, beren ezaugarrien arabera, dokumentu edo datu horiek 
ez-konfidentzialtzat hartuko dira. 
 
j) SPLKTBak 151.4. artikuluarekin bat eta xedatzen duenerako, prozeduraren ondoriozko 
jakinarazpenak egiteko posta elektronikoaren helbid ea. 
 
Dokumentazio honen guztiaren originala edo kopia aurkeztuko da, administrazioak edo notarioak 
behar bezala konpultsatu edo egiaztatuta. 
 

“B” gutun-azalaren izenburua “IRITZIAREN ARABERAKO BALIOZTAPEN-IRIZPIDEAK” da eta 
iritziaren araberako balioztapena eskatzen duten irizpideei buruzko dokumentuak izango ditu. Horiek 
Agiriaren 16. klausulan aipatzen dira. 
 
Gutun-azal honetan sartutako dokumentazioa bi aldetatik idatzitako paperean eta formatu digita lean  
aurkeztuko da. 
 
Erakunde eskaintzaileak azpikontratatuko diren lanaren zatiak zehaztuko ditu eta eskainitako aurrekontu 
guztiaren gainean den ehunekoa adieraziko du. Halaber, erakunde azpikontratistaren ezaugarri teknikoak 
azalduko dira. 
 
Gutun-azal honetan ez da preziorik aipatuko. Kontratazio-mahaiak aurkeztutako eskaintza baztertuko du, 
puntu hau betetzen ez bada. 
 
Eskaintzaileren batek esleipen-irizpideekin zerikusia duen dokumentazioa aurkeztuko ez balu edo aurreko 
paragrafoetan eskatzen diren baldintza guztiak ez balitu, irizpide horri dagokionez, eskaintzailearen 
proposamena ez da balioetsiko. 
 
“C” gutun-azalaren izenburua “PROPOSAMEN EKONOMIKOA  ETA BALIOZTAPEN 
AUTOMATIKOKO IRIZPIDEAK” da eta hurrengo dokumentuak izango ditu: 
 
Gutun-azal honetan sartutako dokumentazioa paperean eta formatu digitalean  aurkeztuko da. Memoria 
ekonomikoaren kasu zehatzean, euskarri digitalean kalkulu-orriaren formatuan entregatuko da. 
 

a) Proposamen ekonomikoa, I. eranskinean sartu den ereduarekin bat. 
 
Dokumentu honetan izendatutako zenbatekoan kontrataziorako eta obrak gauzatzeko gastu guztiak 
sartuak daudela ulertuko da eta, zehatz-mehatz esanda, ondorengoak: 
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- Lizitazioaren eta esleipenaren gastuak gehienez 1.500 eurora arte eta, hala badagokio, kontratua 
legeztatzeari buruzkoak. 

 
- Kontratatutako prestazioa betetzeko esleipendunak egin behar dituen gastuak, orokorrak, 

finantzarioak, aseguruenak, tasak, fidantzak, saiakuntzak, garraioa eta joan-etorriak, langile tekniko 
eta laguntzaileen ordainsariak eta dietak nahiz Agiri honetan aurrez ikusitako gainerakoak barne. 

 
- Zerga-mota guztiak, BEZa eta kontratuaren indarraldian zehatz edo alda daitekeen beste edozein 

barne. 
 

Gero, kontzeptu hauek ezingo dira kontzeptu edo partida independente bezala jasanarazi. 
 
b) Proposamen ekonomikoarekin batera TXOSTEN TEKNIKOA aurkeztuko da, eskaintza ekonomikoa 
justifikatzeko. Erantsitako ereduaren arabera, prezio unitarioak ere azalduko dira. Nolanahi ere, prezio 
unitarioen zerrendak aurkezten ez badira, proposamena bazter daiteke. 
 
Gero, kontzeptu hauek ezingo dira kontzeptu edo partida independente bezala jasanarazi. 
 
San Markoko Mankomunitateak, bai esleipenaren aurretik, baita ondoren ere eta kontratuan zehar, 
proposamenaren edukiaren egiazkotasuna begira dezake. Ildo horri jarraiki, enpresak aurkeztutako datu 
edo gorabeheren faltsutasuna kontratua ebazteko arrazoia izan daiteke, kontratistari egotz dakiokeena 
ez betetzeagatik eta, ondorioz, osatutako behin betiko fidantza galduko du. 
 
Proposamena enpresen elkarteak formulatzen duenean, kide guztiek sinatu beharko dute proposamena. 
 
Eskaintzaileren batek esleipen-irizpideekin zerikusia duen dokumentazioa aurkeztuko ez balu edo aurreko 
paragrafoetan eskatzen diren baldintza guztiak ez balitu, irizpide horri dagokionez, eskaintzailearen 
proposamena ez da balioetsiko. 

 
 
12. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA 

Kontratazio honen espedientea eta horri atxikitako dokumentazio teknikoa lanegun oro San Markoko 
Mankomunitatearen bulegoetan, Donostiako Gasteiz kaleko 10. zenbakian, azter daiteke 08:00etatik 
14:00etara, lizitazio honen iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera zenbatzen hasita, proposamenak aurkezteko epea amaitu arte. 
 
Proposamenak aipatu toki eta ordutegi berean (14:00ak arte) aurkeztuko dira, hamabost (15) egun 
naturalen buruan, lizitazioaren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita. Egun hori larunbata edo jaieguna balitz, epea hurrengo lanegunean amaituko da. 
 
Era berean, lizitazioa kontratazio-organoaren kontratugilearen profilean iragarriko da eta hurrengo atari 
informatikoan edo web orrian sartuz iritsi ahal izango da: www.sanmarkos.net. 
 
Agiriei eta dokumentazio osagarriari buruz eskatzen den edozein informazio gehigarri, San Markoko 
Mankomunitatearen Erregistroan aurkeztu beharko da eskaintzak aurkezteko epea amaitu baino gutxienez 
hamar (10) egun lehenago. 
 
Beren eskaintzak prestatzeko Aizmendiko zabortegia bisitatu nahi duen eskaintzaileek aldez aurretiko 
hitzordua eskatu beharko diote Mankomunitateari idatziz (sanmarko@sanmarko.eus). Hitzordua eskaintzak 
aurkezteko epea amaitu baino gehienez hamar lanegun lehenago eska daiteke. Eskatzen duten 
eskaintzaile guztiekin bisita bateratu bakarra egingo da. Erabat debekatuta dago zabortegira sartzea aldez 
aurretik Mankomunitateak baimendu ez badu. 
 
Eskaintzaileak bere proposamena postaz  bidaltzen badu, HAKLAOak 80.4. artikuluan xedatutakoarekin bat, 
bidalketa postetxean jarri duen data justifikatu  beharko du  eta Kontratazio Organoari egun berean  
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iragarriko  dio eskaintza bidali duela . Xede horrez, telefaxa, telexa edo telegrama erabiliko ditu. Halaber, 
posta elektronikoz iragar daiteke, baina halakoetan bakarrik baliozkoa izango da jakinarazpenen transmisioa 
eta harrera, datak eta eduki osoa idatziz jasoak badaude eta bidaltzailea nahiz hartzailea modu frogagarrian 
identifikatzen badira. Kopia inprimatua espedienteari erantsiko zaio. Bi baldintzak elkartzen ez badira , ez da 
dokumentazioa onartuko, kontratazio-organoak iragar kian aipatutako epea amaitutakoan jasotzen 
badu.  Hala eta guztiz ere, adierazitako datatik hamar egun natural igarotzen badira dokumentazioa jaso 
gabe, ez da inolaz ere onartuko. 
 
Proposamena entregatu edo bidali ostean, ezingo da erretiratu, kontratuari aplika dakiokeen legerian 
aurrez ikusitako kasuetan izan ezik. 
 
Gutun-azalak itxiak eta eskaintzaileak edo ordezkatzen duen pertsonak sinatuak aurkeztuko dira. Horietan 
enpresa eskaintzailearen izena eta abizenak edo sozietatearen izena, telefonoaren nahiz faxaren zenbakiak 
eta posta elektronikoa idatziko dira. Inskribapena honakoa izango da: “AIZMENDIKO ZABORTEGIKO 
(GIPUZKOA) HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUEN HONDAKINETARAKO GELAXKAREN I. FASEARI 
DAGOZKION OBREN ZUZENDARITZA ESKUDUNAREN KONTRATAZIOAN PROZEDURA IREKIAREN 
BITARTEZ PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA”. 
 
Gainera, gutun-azal bakoitzean bere edukiak azalduko dira honako adierazpenekin: 
 

A GUTUN-AZALA: GAITASUNA ETA KAUDIMENA 
 
B GUTUN-AZALA: IRITZIAREN ARABERAKO BALIOZTAPEN-IRIZPIDEAK 
 
C GUTUN-AZALA: PROPOSAMEN EKONOMIKOA ETA BALIOZTAPEN-IRIZPIDE 
AUTOMATIKOAK 

 
 
13. PROPOSAMENAK IREKI ETA AZTERTZEA 
 
1. Kontratazio Mahaiak A gutun-azalean dauden dokumentuak aldez aurretik kalifikatuko ditu, garaiz eta legez 
entregatu badira. Kalifikazio horretarako, presidenteak irekitzea aginduko dugu. 
 
Mahaiak aurkeztutako dokumentazioan akats materialak hautematen baditu, interesdunei jakinaraziko dizkie 
eta hiru lanegunetik beherako epea emango die, eskaintzaileek Kontratazio Mahaiaren aurrean zuzendu edo 
konpontzeko. 
 
Era berean, SPKLTBak 82. artikuluan xedatzen duenerako, Kontratazio Mahaiak enpresaburuari azalpenak 
eska diezazkioke aurkeztutako ziurtagiri eta dokumentuei buruz. Bestela, beste osagarri batzuk aurkezteko 
eskea egin diezaioke. Hiru lanegunetik beherako epean osatu beharko du. Dena den, une honetan mahaiak 
ez ditu bera kargura hartuko eskaintzak onartzeko epean nahitaezkoak ziren dokumentuak edo arestian 
aipatutako akatsak edo ahazteak zuzendu edo konpontzeari buruzkoak. 
 
2. SPKLTBak 146.1. artikuluan aipatzen den A gutun-azaleko dokumentazioa kalifikatu eta aurkeztutako 
dokumentazioan akatsak edo ahazteak konpondu ostean, hautespen-irizpideak betetzen dituzten enpresak 
zehazteari ekingo dio. Hori HAKLAOak 11. artikuluan aipatzen du. Berariaz adieraziko dira lizitazioan 
onartutakoak, baztertutakoak eta baztertzearen arrazoia. 
 
3. Automatikoki zenbat ezin daitezkeen irizpideei dagokien B gutun-azala jendaurreko egintzan irekiko da eta 
SPKLTBak 146.1. artikuluan aipatzen duen administrazio-dokumentazioa ireki den unetik gehienez zazpi 
egun naturaleko epean egingo da. Tokia, data eta ordua kontratugilearen profilean (www.sanmarkos.eus) 
adieraziko dira eta faxez edo posta elektronikoz jakinaraziko zaie onartutako eskaintzaileei. Balioztatzez 
arduratuko den organoari barruko dokumentazioa entregatuko zaio. 
 
4. Aurreko jardueren ondoren, onartutako proposamenen C gutun-azala irekiko da jendaurreko egintzan eta 
tokia, data eta ordua kontratugilearen profilean (http://www.sanmarkos.eus) azalduko dira. Gainera, 
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onartutako eskaintzaileei faxez edo posta elektronikoz jakinaraziko zaie, iritziaren araberako irizpideei 
atxikitako puntuak ezagutu ostean. 
 
Mahaiak proposamenak jasotzen diren balioztapen-irizpideen arabera ebaluatuko ditu Agiri honetako 
garrantziaren eta haztapenaren beheranzko ordenan eta Kontratazio Organoari bidezkotzat jotzen duen 
proposamena egingo dio. Proposamena burutu baino lehen, mahaiak egokitzat jotzen dituen txosten 
teknikoak eska ditzake, kontratuaren xedearekin zerikusia badute. 
 
14. ESLEITZEKO IRIZPIDEAK 
 
1. Administrazioak lizitazioa hutsik uzten ez badu, kontratua ekonomiaren ikuspegitik eskaintzarik 
abantailatsuenari esleituko dio. 
 
2. Kontratua esleitzeko kontuan hartu beharreko irizpideak, baita haztapena ere, Agiriaren buruan dagoen 
ezaugarrien koadroan zehaztutakoak dira. 
 
3. Eskaintzaileren batek esleipen-irizpideekin zerikus ia duen dokumentazioa aurkeztuko ez balu edo 
aurreko paragrafoetan eskatzen diren baldintza guzt iak ez balitu, irizpide horri dagokionez, 
eskaintzailearen proposamena ez da balioetsiko.  
 
4. Proposamenak ebaluatzeko prozedurari dagokionez, lehenik eta behin, Kontratazio Mahaiak formula 
aritmetikoak aplikatuz baliozta ezin daitezkeen esleipen-irizpideekiko ebaluatuko ditu eskaintzak.  
 
Xede horrez, eskaintzak guztiak irizpide horiekiko modu hobean edo okerragoan balioetsiko dira, beren 
ezaugarrien eta gainerako eskaintzekin egindako alderaketaren arabera, kontratuaren xedea gauzatzeko 
orduan hobetzera eta burutzera moldapen handiagoa kontuan hartuta. Balioztapenaren emaitza balioztapen-
txostenean argudiatu eta justifikatu beharko da. 
 
Ondorengo egintzan, Kontratazio Mahaiak eskaintzak zenbaki eta ehunekoetan ebalua daitezkeen gainerako 
irizpideekiko balioetsiko ditu. 
 
Irizpide bakoitza kontuan hartuta, eskaintza guztien puntuazioa lortzen denean, guztiak batuko dira eta puntu 
gehienak lortzen dituena hautatuko da. 
 
5. Zerikusia duten enpresek proposamen desberdinak aurkezten badituzte, SPKLTBak 152. artikuluan aurrez 
ikusten dituen ohiz edo proportzioz kanpoko eskaintzak aplikatzeari buruz HAKLAOak 86. artikuluan 
xedatutako ondorioak izango ditu. 
 
6. Hasieran, proportzioz edo ohiz kanpokotzat joko dira onartutako eskaintza guztien batez besteko 
aritmetikoa baino % 10etik  beherakoak. 
 
7. Proportzioz edo ohiz kanpokotzat jo daitekeen proposamen bat identifikatzen denean, aurkeztu duen 
eskaintzaileari entzun beharko zaio, eskaintzaren balioztapena justifikatu eta baldintzak zehazteko, bereziki, 
kontratua gauzatzeko prozeduran aurrezpena ahalbidetuko duen horretan. Halaber, hartutako konponbide 
teknikoak eta kontratua gauzatzeko dituen aldeko salbuespenezko baldintzak, proposatutako prestazioaren 
originaltasuna, prestazioa eskainiko diren tokian enplegua eta lan-baldintzak babesteari buruzko indarreko 
xedapenekiko errespetua edo Estatutik lor dezakeen adieraziko ditu. 
 
Ohiz edo proportzioz kanpoko balioak sartzearen ondorioz proposamenak ezin direla bete hautemateko 
parametro objektibotzat jotzen da, kategoria profesionalaren arabera gutxieneko ordainsari-kostuak baino 
prezio merkeagoa eskaintzea, indarreko hitzarmen kolektiboari jarraiki. 
 
Eskaintzaileak egindako justifikazioa eta txosten tekniko egokiak kontuan hartuta, Kontratazio Organoak ohiz 
edo proportzioz kanpoko balioak izateagatik eskaintza ezin dela bete uste badu, sailkapenetik baztertu eta 
ekonomiaren ikuspegitik proposamen abantailatsuenaren aldeko esleipena erabakiko da, sailkatuak izan 
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diren ordenarekin bat. Hori administrazioak eskatzen duen ase-mailarekin bete ahal izango da eta ez da ohiz 
edo proportzioz kanpokotzat joko. 
 
8. Kontratuak esleitzeko orduan lehentasuna izango dute kaudimen teknikoa egiaztatzeko unean langileen 
artean 100eko 2tik gorako langile ezgaituak dituzten enpresek aurkeztutako proposamenek, betiere 
proposamen horiek esleipenerako oinarri bezala erabiliko diren irizpideen ikuspuntutik abantailatsuena 
berdintzen badute.  Proposamen abantailatsuenari begira, zenbait enpresa eskaintzailek berdintzen badu eta 
pertsona ezgaituekin lan-harremana 100eko 2tik gorakoa bada eta egiazta badaiteke, kontratua esleitzeko 
orduan lehentasuna izango du langileen artean langile ezgaitu finkoen ehuneko handiena duen 
eskaintzaileak.  Berdinketak jarraituz gero, proposamenik merkeena aukeratuko da eta biek prezio bera 
balute, esleipena zozketaz erabakiko da. 
 
 
15. ESKAINTZAK SAILKATZEA ETA KONTRATUAREN ESLEIPEN -PROPOSAMENA 
 
1. Eskaintzak balioetsi ondoren, Kontratazio Mahaiak Kontratazio Organoari, aktarekin batera, esleipen-
proposamena bidaliko dio eta eskaintzak beheranzko ordenan antolatuak agertuko dira. Horrez gain, 
esleipen-irizpideak aplikatuz bakoitzak lortutako puntuazioa azalduko da eta ekonomiaren ikuspegitik 
abantailatsuena identifikatuko da. 
 
2. Kontratazio Mahaiak formulatutako esleipen-proposamena ikusirik, Kontratazio Organoak beheranzko 
ordenan sailkatuko ditu aurkeztutako proposamenak, betiere proportzioz edo ohiz kanpoko aitortu ez badira, 
Agiri honetan xedatutakoaren arabera. 
 
3. Kontratazio Organoak ekonomiaren ikuspegitik eskaintza abantailatsuena aurkeztu duen eskaintzaileari 
hamar (10) lanegunen buruan, eskea jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, honako jarduerak egin 
ditzan eskatuko dio:  

 
a) Zerga-obligazioak, tokikoak barne, eta Gizarte Segurantzari dagozkionak betetzen dituela 

justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztea edo kontratazio-organoari egiaztapena 
zuzenean lortzeko baimena ematea. Ez da dokumentazio hau aurkeztu beharko ziurtagiriak 
proposamenarekin batera aurkeztu badira. Zerga-obligazioak eta Gizarte Segurantzarekin 
betebeharrak betetzen dituela sei hilez behin eguneratu beharko dira kontratuaren indarraldi 
guztian zehar, hori baita egiaztapen-dokumentazioaren baliozkotasun-aldia. Kontratua ebazteko 
arrazoia izango da zergaren arloan eta Gizarte Segurantzarekin indarreko legeriak ezartzen dituen 
betebeharrak kontratua legeztatzean ez betetzea. 
 

b) Kontratua gauzatzeko atxikiko dituen bitartekoak, konpromisoz onartutakoak, egiaz dituela 
justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztea, SPKLTBak 64.2. artikuluan xedatutakoarekin 
bat. 
 

c) Behin betiko bermea osatu izanaren justifikazio-dokumentazioa aurkeztea. 
 

d) Esleipendunak bere erantzukizun zibila estaltzeko aseguru-poliza sinatu duela egiaztatu beharko 
du. Gutxieneko estaldura Agiri honek aipatzen du. 

 
e) Esleipenduna enpresen elkartea bada, kontratua legeztatzeko epearen barruan, aldi baterako 

enpresen elkarte bezala eskritura publikoan legez eratu dela egiaztatu beharko du. Gainera, 
elkarteari atxikitako IFZ aurkeztuko du. Aldi baterako enpresaburuen elkarteak kontratuaren 
iraupen bera izango du. Enpresaburuak administrazioaren aurrean solidarioki behartuak daude eta 
iraungi arte kontratuaren ondorioz sortutako eskubideak erabili nahiz eginbeharrak betetzeko, 
ahalorde askietsiekin elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu beharko dute, zenbateko 
garrantzitsuak kobratu eta ordaintzeko ahalorde mankomunatuak izatea alde batera utzi gabe.  

 
4. SPKLTBak 151.2. artikuluan xedatutakoarekin bat, ekonomiaren ikuspuntutik eskaintzarik abantailatsuena 
aurkeztu duen eskaintzaileari kontratua esleitzea bidezkoa ez denean, eskea behar bezala ez duelako bete, 
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eskaintzaileak bere eskaintza erretiratu duela ulertuko da eta, orduan, dokumentazio berdina, epe berean, 
eskatuko zaio hurrengo eskaintzaileari, eskaintzak sailkatuak gelditu diren ordenari erreparatuz. 
 
Aipatu epean eskea modu egokian betetzen ez bada, eskaintzaileak bere eskaintza erretiratu duela ulertuko 
da eta dokumentazio bera hurrengo eskaintzaileari eskatuko zaio, eskaintzak sailkatuak gelditu diren ordena 
kontuan hartuta. 
 
 
16. BEHIN BETIKO BERMEA 
 
1. Aurreko klausulan xedatutakoarekin bat, ekonomiaren ikuspegitik eskaintzarik abantailatsuena aurkeztu 
duen eskaintzaileak hamar laneguneko epean, eskea egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, San 
Markoko Mankomunitatearen alde behin betiko bermea osatu beharko du. Esleipen-zenbatekoaren ehuneko 
5a izango da, BEZa kanpo, SPKLTBak 95.1. artikuluan xedatutakoarekin bat. 
 
Bermea SPKLTBak 96. artikuluan xedatutako edozein modutan osa daiteke, martxoaren 1eko HAKLAOak 
55. artikuluan eta hurrengoetan zehaztutako baldintzekin. Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik 
baldintza hau ez bada betetzen, San Markoko Mankomunitateak ez du bere aldeko esleipena gauzatuko eta 
SPKLTBak 151.2. artikuluko azkeneko paragrafoan xedatutakoa aplikatuko du. 
 
2. Behin betiko bermeak SPKLTBak 100. artikuluan aipatutako kontzeptuei erantzungo die. 
 

3. Esleipendunari eska dakizkiokeen zigorrak edo kalte ordainak bermearen gainean eraginkorrak egiten 
badira, hori lehengoratu edo gehitu beharko du, dagokion zenbatekoan, gauzatzen den unetik hamabost 
eguneko epean. Bestela, kontratua ebazteko arrazoia izango da. 

4. Kontratua aldatzearen ondorioz, prezioa ere aldatzen denean, bermea doitu beharko da, aldatutako prezio 
berriarekin proportzio egokia izateko. Hori hamabost egun naturaleko epean gauzatuko da, enpresaburuari 
aldaketaren erabakia jakinarazten zaion datatik zenbatzen hasita. 

5. SPKLTBak 102. artikuluan eta HAKLAOak 65.2. eta 3. artikuluan xedatutakoarekin bat, behin betiko 
bermea berme-epea amaitu eta kontratua behar bezala betetakoan edo kontratistari egozten ez zaizkion 
arrazoiengatik kontratua ebatzitzat aitortzen denean itzuli ala kitatuko da. 
 
 
17. ESLEIPENA 
 
1. Kontratazio Organoak kontratua Agiri honen 15. klausulan aipatu den dokumentazioa jaso eta hurrengo 
bost (5) lanegunen buruan esleituko beharko du. 
 
2. Ezingo da lizitazioa hutsik gelditu, agiri honetan agertzen diren irizpideen arabera eskaintza edo 
proposamen onargarri bat badago. 
 
3. Betiere esleitu baino lehen, Kontratazio Organoak espedientean behar bezala justifikatuak geldituko 
diren interes publiko arrazoiengatik kontratua gauzatzeari uko egin diezaioke edo esleipen-prozedura 
bertan behera utz dezake, kontratua prestatzeko edo esleipen-prozedura arautzeko arauak hautsi badira 
eta ezin badaitezke konpon. Bi kasuetan hautagaiei edo eskaintzaileei Agiri honen azalean adierazten den 
zenbatekoarekin ordainduko zaie. 
 
4. Esleipena arrazoitua izango da eta hautagaiei edo eskaintzaileei jakinaraziko zaie eta, aldi berean, 
kontratugilearen profilean (http://www.sanmarkos.eus) argitaratuko da. Jakinarazpena hartzaileak hartu 
duela idatziz jasoa uzten duen edozein bitarteko erabiliz egingo da. Bereziki, eskaintzaileek edo hautagaiek 
proposamenak aurkeztean izendatutako helbidera posta elektronikoz egin daiteke, 11/2007 Legeak, 
ekainaren 22koak, zerbitzu publikoetara herritarren atzipen elektronikoari buruzkoak, 28.  artikuluan 
xedatutako baldintzetan. Hala eta guztiz ere, jakinarazpena ezeztatutzat jotzeko epea, 30/1992 Legeak, 
azaroaren 26koak, 59.4. artikuluan aurrez ikusitako ondorioekin, bost (5) egunekoa izango da. 
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5. Nolanahi ere, jakinarazpenean eta kontratugilearen profilean, legeztatzeko epea adieraziko da, SPKLTBak 
156.3. artikuluan xedatutakoari jarraiki. 
 
6. Aurkeztutako proposamenak, bai onartutakoak, baita ireki gabe baztertutakoak edo ireki ostean 
gaitzetsitakoak ere, espedientean artxibatuko dira. Kontratua esleitutakoan eta dagozkion errekurtsoak 
jartzeko epeak jarri gabe igarotakoan, proposamenekin batera aurkeztutako dokumentazioa interesdunen 
eskura geldituko da. 
 
 
18. KONTRATUA LEGEZTATZEA 
 
1. Kontratua administrazio-dokumentuan legeztatuko da. 
 
2. Kontratua legeztatzean burutuko da. 
 
3. Kontratua sinatu baino lehen, esleipendunaren ordezkariak Kontratazio Organoaren aurrean honakoak 
aurkeztu beharko ditu: 
 

• Nortasuna eta ordezkaritza egiaztatzen duten dokumentuak. 
• Lizitazio-iragarkien ordainagiriak. 
• Esleipenduna aldi baterako enpresen elkartea balitz, eratu izanaren eskritura publikoa, 

atxikitako IFK eta ahalmen nahikoarekin ordezkariaren izendapena. 
 
Kontratua eskaintzaileek eta hautagaiek esleipenaren jakinarazpena hartzen duten unetik ez da hamabost 
lanegunetan baino beranduago legeztatuko eta SPKLTBak 151.4. artikuluan aurrez ikusitako moduan 
gauzatuko da. 
 
5. Kontratua legeztatzen den egintzan bertan eta hori sinatzearekin batera, esleipendunak hurrengoak 
sinatuko ditu: “Aizmendiko zabortegiaren (Gipuzkoa) ingurumen-baimen integratua eskatzeko proiektua”, 
GEYSER HPC, S.A.U enpresak 2006ko azaroaren 24an idatzitakoa; “2008ko apirilaren 30eko Ebazpena, 
Ingurumen sailburuordearena, San Markoko Mankomunitateak sustatu ostean, Donostiako udalerrian 
(Gipuzkoa) hondakin inerte eta ez-arriskutsuetarako zabortegirako ingurumen-baimen integratua ematen 
duena”; eta “2008ko abenduaren 9ko Agindua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendurako sailburuarena, 
Ingurumen sailburuordearen 2008ko apirilaren 30eko Ebazpenaren kontra San Markoko Udal 
Mankomunitateak jarri duen gora jotzeko errekurtsoa ebazten duena”, Baldintza Teknikoen Agiria eta bere 
eranskinak eta Administrazio Baldintzen Agiri hau. Dokumentu horiek guztiak kontratuaren barruan daude eta 
horrela idatziz jasoa gelditu da, ezagutzen dituela eta ados dagoela. 
 
6. SPKLTBak 155. artikuluan xedatutakoaren babesean, kontratua gauzatzeari uko egiten bazaio edo 
prozedura hau bertan behera uzten bada, lizitazioak eskaintzaileei sortu dizkien gastuen ordaina San 
Markoko Mankomunitateak finkatuko du, entzun eta justifikatu ondoren. 
 
7. Kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua legeztatzen ez bada, San Markoko 
Mankomunitateak ebaztea erabaki dezake, interesdunari entzun ostean eta kalte-galerengatik kalte-ordaina 
izango da. 
 
7. Legeztatu baino lehen ezingo da kontratua gauzatzen hasi eta, gainera, baldintza saihestezina izango da 
edozein ordainketa izapidetzeko. 
 
8. Kontratua legeztatzen denean, iragarriko da SPKLTBak 154. artikuluan xedatutakoaren arabera. 
 
 
 

III. KONTRATUA GAUZATZEA 
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19. KONTRATUA IKUSKATZEZ ARDURADUNA 
 
1. Kontratazio Organoak erakunde kontratugileari lotutako edo zerikusirik ez duen pertsona fisikoa edo 
juridikoa izenda dezake lanen arduradun bezala eta gauzatzea ikuskatuko du. Nolanahi ere, kontratuan 
xedatutakoarekin bat egiten dela egiaztatuko du eta kontratistari Kontratazio Organoaren aginduak eta 
argibideak emango dizkio. Bereziki, kontratuaren arduradunari honako aginpideak dagozkio: 
 

a) Kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik ez-betetzeak badaude, kontratistari jarriko zaizkion 
zigorrak proposatzea eta ezartzea. 

 
b) Obraren harreran agertzea eta, bidezkoa bada, jasotzat jotzea. 

 
2. Aginpideak obraren zuzendaritza eskudunari dagozkionak baztertu gabe dagozkio, SPKLTBak IV. Liburuko 
II. Tituluaren I. Kapituluan xedatutakoaren arabera. 
 
 
20. KONTRATUAREN EPEAK 
 
1. Lanak Agiri honetan finkatutako epeetan hasi, gauzatu eta bukatu beharko dira eta, nolanahi ere, horiek 
hobetzen badira, kontratistaren proposamenean sartutako lan-programari erreparatuko zaio. 
 
2. Proposamen abantailatsuenaren alde esleipena egiten den ebazpenean, hautatutako eskaintza kontuan 
hartuta, administrazioak idatziz jasoak utziko ditu kontratuaren epeak, azken epea eta partzialak barne. 
 
3. Aurrekoa alde batera utzi gabe, lanen programa onartzen denean, onarpenean aipatzen diren mugarriei 
buruzko epe partzialak finkatuko dira. Epe horiek kontratuaren zatiak izango dira, eskatzeko orduan. 
 
4. Kontratuaren epeak bakarrik administrazioaren ondorengo ebazpenarekin aldatu ahal izango dira. 
 
 
21. KONTRATISTAREN BETEBEHARRA OROKORRAK 
 
1. Kontratuaren enpresa edo aldi baterako enpresa-elkarte esleipenduna San Markoko 
Mankomunitateari hitzartutako lanak kontratuak aurrez ikusitako epeetan gauzatu eta entregatu 
beharko dizkio. 
 
2. Lanak onartutako proiektuari eta agiriei, orokorrean aplikatu behar den araudiari eta, hala badagokio, 
kontratatutako lanen berezko arau teknikoei zorrozki erreparatuz gauzatuko dira. 
 
3. Esleipendunak garatzen dituen lanen kalitate teknikoaren eta egindako prestazio eta zerbitzuen gaineko 
ardura izango du. Halaber, bere erantzukizunekoak izango dira kontratua gauzatzean San Markoko 
Mankomunitatearentzat eta hirugarrenentzat ahazteek, akatsek, metodo desegokiek edo ondorio okerrek 
izan ditzaketen ondorioak. 
 
4. Kontratistak lanaren, gizarte-segurantzaren eta lanean segurtasun eta osasunaren arloan indarreko 
xedapen guztiak bete beharko ditu eta, ondorioz, bere erantzukizun esklusiboa izango da lan-istripuei buruzko 
guztia. Kontratistak eginbehar horiek betetzen ez baditu, San Markoko Mankomunitateak ez du erantzukizunik 
izango. 
 
5. Kontratistak isiltasuna gorde beharko du, publikoak edo nabarmenak ez izanik, kontratuaren xedearekin 
zerikusia duten datu eta aurrekariei buruz, kontratuaren ondorioz ezagutzen baditu (HAKLAOaren 112.2. 
artikulua). Beraz, kontratuaren xede den arloari buruz ezingo die hirugarrenei informaziorik eskuratu, ezta 
helburu horretarako helburuz lortzen utzi ere, San Markoko Mankomunitateak aldez aurretik baimentzen ez 
badu. 
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6. Kontratua betetzeko enpresa esleipendunak datu pertsonalak erabili behar baditu, 15/99 Lege Organikoak, 
abenduaren 13koak, datu pertsonalak babesteari buruzkoak, xedatutakoari erreparatu beharko zaio. 
 
7. Kontratistak lanak ekipo eta baliabide pertsonal egokiekin burutu beharko ditu eta une oro lan eta 
espezialitate desberdinetako berezko beharrei erantzungo diete. 
 
8. Kontratistak kontratuaren eskura topografian teknikari bat jarriko du eta eskatzen zaizkion lanak egiteko 
nahikoa titulazio izango du. 
 
9. Obrak garatzen ari diren bitartean, kontratistak, gutxienez, ingurumen-inpaktu eta -zaharberritzearen arloan 
aditu prestatu bat izango du, arloarekin zerikusia duten obra-unitateak garatzeko. Izan ere, horiek adituek 
egingo dituzte: zarataren kontrako gailuak, neurri zuzentzaileak, etab. 
 
10. Kontratistaren betebeharra da administrazioari modu frogagarrian nortasun juridikoari eragiten dion 
edozein aldaketa jakinaraztea. Nolanahi ere, egiaztatu arte fakturak ordaintzeko aurrez ikusitako legezko 
epeak eten egingo dira. 
 
 
22. LANAREN, GIZARTE-SEGURANTZAREN ETA LANEAN SEGUR TASUN ETA 
OSASUNAREN ARLOAN KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK 
 
Kontratistak lanaren, gizarte-segurantzaren eta lanean segurtasun nahiz higienearen arloan indarreko 
lege-xedapenak bete beharko ditu, kontratuan erabiltzen dituen langileei dagokienez. Hala, 
administrazioari ez-betetzeengatik erantzukizunez salbuetsiko zaio.  
 
Era berean, azpikontratatutako enpresei datu egokiak eskatu ondoren, kontratistak enpresa horiek lanaren 
arloan indarreko xedapenak eta lanean segurtasun eta osasunaren arloan betebehar guztiak aplikatzen 
dituztela justifikatu beharko du. 
 
Atal honetan jasotzen diren eginbeharrak betetzearen ondoriozko gastuak esleipendunaren kontura izango 
dira eta kontratua gauzatzeko eskainitako prezioan sartuak egongo dira. 
 
Aurreko paragrafoan ezarritako betebeharrak gauzatz e-baldintza bereziak dira eta kontratua 
gauzatzearen esparruan egiaztatu beharko dira. Ildo  horri jarraiki, oinarrizko kontratu-betebeharrak 
dira, beraz, ez badira betetzen, zigor ekonomikoak jarri ahal izango dira (ez-betetzearen 
larritasunarekiko proportzionalak eta kontratuaren aurrekontuaren 100eko 10etik gorakoak ezingo 
dute izan) eta kontratua ebatz daiteke, SPKLTBak 21 2.1. eta 223 f) artikuluekin bat, ez-betetze 
errudunarengatik. Zigorrak ordaintzeko, guztizko ed o zati bateko ordainketaren kontzeptuan 
kontratistari ordaindu behar zaizkion zenbatekoei e do bermeari kenduko zaizkio, SPKLTBak 212.8. 
artikuluan xedatutakoaren arabera. 
 
23. GIZA TALDEA ETA BALIABIDEAK 
 
1. Kontratistak lanak giza talde eta baliabide egokiekin burutu beharko ditu eta une oro lanen abiadaren 
ondoriozko beharrei erantzungo die. 
 
2. Zehatz-mehatz esanda, proiektuarekiko beharrezkoa den laguntza teknikoa bere kargura aurrez ikusi 
beharko du eta lan eta espezialitate desberdinen berezko beharrei erreparatzeko nahizko gaitasunez 
hornituak egongo dira. 
 
3. Administrazioak kontratistari bereziki zailak edo kritikoak diren gai edo arloez arduratzeko adituak 
izendatzea eska diezaioke, obraren zuzendaritza eskudunak hala uste badu. 
 
4. Kontratistak Agiri honek aipatzen dituen lanak gauzatzeko eskaintzan izendatzen diren adituak eta 
gainerako langileak atxikiko ditu, horretan definitutako arduraldiarekin. Ondorioz, kontratuaren 
indarraldian, arduraldi osoz horri atxikitako langileek ezingo dute beste lan batean jardun. Era berean, 
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kontratistak eskaintzako langileak ezingo ditu ordezkatu, kontratuaren zuzendariak berariaz baimendu 
gabe. Betebehar hau SPKLTBak 223 f) artikuluan aurrez ikusten duenerako funtsezkoa da. Xede 
horrez, eskaintzan dagoen edozein langile tekniko ordezkatu nahi izanez gero, izendatu nahi diren 
pertsonen curriculumak aurkeztu ondoren administrazioak onartu beharko ditu. 
 
5. Kolaboratzaileek parte hartzea proposatuz gero, lankidetza-konpromisoari buruzko aitorpena 
aurkeztu beharko da. Kontratistak bere eskaintzan proposatutako kolaboratzaileak ezingo ditu baztertu, 
ezta beste batzuengatik ordezkatu ere, kontratuaren zuzendaritzak hala onartzen ez badu. Betebehar 
hau SPKLTBak 223 f) artikuluan aurrez ikusten duenerako funtsezkoa da. 
 
6. Aurreko paragrafoan ezarritako betebeharrak gauz atze-baldintza bereziak dira eta kontratua 
gauzatzearen esparruan egiaztatu beharko dira. Ildo  horri jarraiki, oinarrizko kontratu-
betebeharrak dira, beraz, ez badira betetzen, zigor  ekonomikoak jarri ahal izango dira (ez-
betetzearen larritasunarekiko proportzionalak eta k ontratuaren aurrekontuaren 100eko 10etik 
gorakoak ezingo dute izan) eta kontratua ebatz dait eke, SPKLTBak 212.1. eta 223 f) artikuluekin 
bat, ez-betetze errudunarengatik. Zigorrak ordaintz eko, guztizko edo zati bateko ordainketaren 
kontzeptuan kontratistari ordaindu behar zaizkion z enbatekoei edo bermeari kenduko zaizkio, 
SPKLTBak 212.8. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

24. BITARTEKO TEKNIKOAK ETA MATERIALAK 

1. Halaber, kontratistak bere proposamenean sartutako bitarteko teknikoak eta materialak eta, oro har, behar 
bezala gauzatzeko beharrezkoa dena jarriko ditu. Betebehar hau SPKLTBak 223 f) artikuluan aurrez ikusten 
duenerako funtsezkoa da. 
 
2. Bere eskaintzan dauden bitarteko materialak ordezkatu nahi izanez gero, administrazioak onartu 
beharko du, proposamen justifikatua aurkeztu ondoren. 
 
3. Atxikitako bitartekoak une oro lan-baldintza egokietan mantenduko dira eta kontratuaren xede diren 
lanei beharrezko arduraldia eskainiko diete. Hala, San Markoko Mankomunitatearen baimenik gabe 
ezingo dira erretiratu. Aldez aurretik obra-unitateak bukatu direla justifikatu beharko da. 
 
4. Aurreko paragrafoan ezarritako betebeharrak gauz atze-baldintza bereziak dira eta kontratua 
gauzatzearen esparruan egiaztatu beharko dira. Ildo  horri jarraiki, oinarrizko kontratu-
betebeharrak dira, beraz, ez badira betetzen, zigor  ekonomikoak jarri ahal izango dira (ez-
betetzearen larritasunarekiko proportzionalak eta k ontratuaren aurrekontuaren 100eko 10etik 
gorakoak ezingo dute izan) eta kontratua ebatz dait eke, SPKLTBak 212.1. eta 223 f) artikuluekin 
bat, ez-betetze errudunarengatik. Zigorrak ordaintz eko, guztizko edo zati bateko ordainketaren 
kontzeptuan kontratistari ordaindu behar zaizkion z enbatekoei edo bermeari kenduko zaizkio, 
SPKLTBak 212.8. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 
25. KALTE-GALERAK HIRUGARRENEI. 

 
Kontratua gauzatzeko beharrezkoak diren eragiketen ondorioz hirugarrenei eragindako kalte-galerez 
kontratista arduratuko da, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuak 214. 
artikuluan xedatutakoaren arabera. 
 

Kontratua gauzatzen den denboraldi guztian zehar, baita berme-epean ere, kontratistak kontratua 
gauzatzearen ondorioz sortutako erantzukizuna estaltzeko aseguru-kontratua izango du eta gutxieneko 
estaldura 600.000,00 eurokoa  izango da. Beste alderdien artean, berariaz adieraziko dira aseguratuak eta 
San Markoko Mankomunitateak espresuki aipatuko da. Era berean, gutxieneko estaldurak eta bermatutako 
zenbatekoak, epea eta aseguratutakoaren batura azalduko dira. Hori guztia edozein unetan egiaztatu ahal 
izango da, administrazio kontratugileak hala eskatzen badu eta, horretarako, poliza originala eta primaren 
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ordainagiriak ala aseguru-etxearen ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. Atal honetan aipatutako edozein 
baldintza ez bada egiaztatzen, kontratua ebatz daiteke, oinarrizko kontratu-betebeharra baita eta, ondorioz, 
nahitaez egin beharrekoa, 3/2011 EDLak 223 f) artikuluan xedatutakoaren babesean. 
 
 
26. EZ-BETETZEARENGATIK KONTRATISTARI ZIGORRAK 

212.8. artikuluarekin bat, zigorrak kontratazio-organoaren erabakiz jarriko dira eta, hala izendatuta 
balego, kontratuaren arduradunak proposamena egingo du. Berehala betearazlea izango da eta 
ordainketa osoaren edo partzialaren kontzeptupean kontratistari ordaindu behar zaizkion 
zenbatekoetatik edo eratutako bermetik kenduko dira, ziurtagirietatik ezin direnean kendu. 
 
 
26.1. KONTRATUAREN GAUZATZE-EPEAK EZ BETETZEA 

1. Kontratistak kontratua hori egiteko finkatutako epe osoaren eta ondoz ondo gauzatzeko aipatu diren 
epe partzialen buruan bete beharko du. 
 
2. Kontratista berandutzen bada, San Markoko Mankomunitateak ez dio aldez aurretik mehatxatu 
beharko. 
 
3. Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratua gauzatzeko epea (osoa edo, hala 
badagokio, partzialak) betetzeari buruz atzeratu bada, San Markoko Mankomunitateak ebaztea eta 
bermea galtzea edo zigorrak jartzea erabaki dezake. Bigarren kasuan, egunero 0,20 euro jarriko dira 
kontratuaren prezioaren 1.000 euroko. 
 
Atzerapenarengatik zigorrak kontratuaren prezioaren 100eko 5eko multiplora iristen direnean, 
kontratazio-organoak kontratua ebazteari ekiteko edo gauzatzen jarraitu eta zigor berriak jartzeko 
ahalmena izango du. 
 
26.2. BESTE EZ-BETETZE BATZUK: EGITE AKASTUNA, KAUD IMENAREN 
EDOTA ESKAINTZAREN KONPROMISOAK EZ BETETZEA, ZATI B ATEAN 
GAUZATZEA  
 
Kontratistak kontratuaren xedea oker egiten badu, eskaintzak balioztatzeko oinarritzat hartu den irizpideren 
bat betetzen ez badu edo, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratuak definitutako prestazioak zati 
batean bete ez baditu, Kontratazio Organoak ez-betetzearen larritasunari proportzionala den zigor 
ekonomikoa jar dezake eta gehienez kontratuaren aurrekontuaren 100eko 10era iritsi ahal izango da. 
 
Zigorra eragin duten ez-betetzeen ondorioz, lanen bat ez bada egin edo urri gauzatu bada, kontratuaren 
prezioa lanaren eraginkortasun eta gauzatze maila egokira murriztuko da.  
 
27. KONTRATUA IRAUNGITZEA 

Administrazio-kontratua betetzeagatik edo ebazteagatik iraungiko da. 
 
Kontratua hori bera edo Agiri honetako klausulak ez betetzeagatik ebatziko da. Halaber, obren 
kontratua ebazteko arrazoiak izango dira Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu 
Bateratuak 223. eta 308. artikuluetan xedatutakoak. Ebazpenaren ondorioak SPKLTBak 309. artikuluan 
aurrez ikusitakoak izango dira. 
 
 
 
 
28. AZPIKONTRATAZIOA 
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1. Kontratistak prestazioa zati batean hirugarrenekin hitzar dezake, SPKLTBak 227. artikuluan xedatutako 
baldintzetan. 
 
2. Azpikontratuak honako baldintzak bete ostean gauzatuko dira: 
 

a) Eskaintzaileek eskaintzan  (V. eranskina) adierazi beharko dute  azpikontratatuko duten 
kontratuaren zatia eta kontratuaren prezioaren gainean (BEZrik gabe), ehunekoa, 
zenbatekoa eta enpresaren izena edo profila azalduko dituzte. Azkenekoa azpikontratisten 
kaudimen profesional edo teknikoaren baldintzak aipatuz definituko da. 

 
SPKLTBak 60. artikuluan xedatutakoaren arabera, proposatutakoa azpikontratistak 
kontratatzeko debekurik edo ezgaitasunik ez duela egiaztatzeko, kontratistak nahitaez 
azpikontratazioari buruzko dokumentazioarekin bater a, ildo horretatik 
azpikontratistak sinatutako aitorpen arduratsua aur keztuko du. 

 
3. Azpikontratazioari ekiteko aurreko atalean xedatutako baldintzak urratzen badira eta azpikontratistaren 
jarrera ala larrialdiko egoera zehazten duten gorabeherak edo azpikontratazioa premiazko bihurtzen duten 
egoerak egiaztatzen ez badira, kontratistari zigorra jarri ahal izango zaio azpikontratuaren zenbatekoaren 
100eko 50era irits daiteke. 
 
4. Azpikontratistak bakarrik kontratista nagusiaren aurrean behartuak egongo dira eta, beraz, kontratua 
gauzatzeko orduan San Markoko Mankomunitatearen aurrean erantzukizun osoa bere gain hartuko du, 
administrazio-baldintza berezien agiriari eta kontratuaren baldintzei zorrozki erreparatuz. 
 
Nahiz eta San Markoko Mankomunitateak SPKLTBak 227. artikuluko 2. atalaren b) eta c) hizkietan aipatzen 
dituen jakinarazpenen babesean egindako azpikontratuak ezagutu edo atal honen d) hizkian aurrez ikusitako 
ustezkoan baimena eman, kontratista nagusiaren erantzukizun esklusiboa ez da aldatuko. 
 
5. Kontratistak ezingo du inolaz ere kontratuaren gauzatze partziala hitzartu kontratatzeko pertsona 
ezgaituekin, lege-antolamenduaren edo SPKLTBaren 60. artikuluan xedatutako ustezkoen arabera. 
 
6. Kontratistak langileen ordezkariei azpikontratazioaren berri emango die, lan-legeriarekin bat. 
 
7. Azpikontratistari ordaintzeko SPKLTBak 228 bis artikuluan eta 15/2010 Legeak, uztailaren 5ekoak, 
merkataritza-eragiketetan berankortasunaren kontra borrokatzeko neurriak xedatzen dituen abenduaren 29ko 
3/2004 Legea aldatzen duenak, xedapen iragankorrean xedatutakoari erreparatu beharko zaio. 
 
atalean xedatutakoa alde batera utzi gabe, aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak gauzatze-
baldintza bereziak dira eta kontratua gauzatzearen esparruan egiaztatu beharko dira. Ildo horri jarrai ki, 
oinarrizko kontratu-betebeharrak dira, beraz, ez ba dira betetzen, zigor ekonomikoak jarri ahal izango 
dira (ez-betetzearen larritasunarekiko proportziona lak eta kontratuaren aurrekontuaren 100eko 10etik 
gorakoak ezingo dute izan) eta kontratua ebatz dait eke, SPKLTBak 212.1. eta 223 f) artikuluekin bat, 
ez-betetze errudunarengatik. Zigorrak ordaintzeko, guztizko edo zati bateko ordainketaren 
kontzeptuan kontratistari ordaindu behar zaizkion z enbatekoei edo bermeari kenduko zaizkio, 
SPKLTBak 212.8. artikuluan xedatutakoaren arabera.  
 
 
29. KONTRATUAREN ALDAKETAK 
 
Interes publikoaren arrazoiak direla-eta, San Markoko Mankomunitateak kontratua alda dezake, 
SPKLTBak 107. artikuluan aurrez ikusitako gorabeheraren bat ematen denean, betiere horrekin 
lizitazioaren eta esleipenaren oinarrizko baldintzak aldatzen ez badira eta SPKLTBak 108. artikuluan 
araututako prozedurarekin bat egiten bada. 
 
Kontratuaren aldaketak SPKLTBak 156. artikuluan xedatutakoarekin bat legeztatu beharko dira. Xede horiez, 
bi aldeek hasierako kontratuarekiko gehigarria sinatu beharko dute.  
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30. LANAK BALIOZTATU ETA ORDAINTZEA 
 
1. Lanak balioztatzeko, HAKLAOak 199. eta 200. artikuluetan xedatutakoari erreparatuko zaio. 
 
2. Gauzatutako lanen zenbatekoa ziurtagirien bitartez egiaztatuko da hileko aldizkakotasunarekin, obren 
esleipendunak idatzitako zerrenda balioetsian oinarrituta (hitzartutako prezio unitarioak). 
 
3. Ziurtagiria onartutakoan, kontratistak legez zehaztutako epeetan obraren likidazioa kontuan jasotzeko 
eskubidea izango du (SPKLTBaren 216. artikulua). Ziurtagiriak fakturak aurkeztuta ordainduko dira. Horiek 
indarreko araudiarekin bat egingo dira. 
 
Egindako ziurtagirien ordainketek kontu onerako ordainketen kontzeptua dute eta azken neurketan izan 
daitezkeen zuzenketen eta aldaketen araberakoak dira. Horiekin ez dira inolaz ere obrak onartu eta 
hartuko. 
 
Fakturaren zenbatekoaren gainean Mankomunitateak esleitutako zerbitzuak ez betetzeagatik edo oso-
osorik ez egiteagatik kenketak eta zigorrak aplika ditzake. 
 
San Markoko Mankomunitateak data bakoitzean indarreko epeen barruan prezioa ordaindu beharko du, 
merkataritza-eragiketetan berankortasunaren kontra borrokatzeko neurriak xedatzen dituen abenduaren 
29ko 3/2004 Legea aldatzen duen15/2010 Legearen arabera. Nolanahi ere, erreferentziatzat ziurtagirien 
igorpen-data edo kontratua oso-osorik edo zati batean eginda dagoela egiaztatzen duten dokumentuei 
buruzkoa hartuko da, SPKLTBak 222.4. artikuluan xedatutako epe berezia alde batera utzi gabe. 
 
5. Aurrekontuan dauden partida altxatuak, ordainketa osorako berariaz kalifikatzen direnak izan ezik, beren 
kontzeptua, titulua edo izena edozein direlarik, “justifikatzeke” izango dira eta proiektuaren aurrekontuaren 
obra-unitateen edo horietatik ondorioztatutako unitateen bitartez eta, azkeneko aukera bezala, HAKLAOak 
154.2 artikuluan xedatutakoarekin bat prezio berriei buruzko aurreikuspenera jota ordainduko dira. 
 
31. KONTRATUA HARTZEA ETA BERMEA 
 
Obrak amaitzen direnetik gehienez hilabeteko (1) epean hartzeko eta ados azaltzeko legezko egintza 
positiboa burutuko da eta dagokion akta idatzi ere bai. 
 
Harrera eta likidazioa Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuak 222. eta 307. 
artikuluetan xedatutako baldintza eta legezkotasunekin bat egingo da. 
 
Behin betiko obren berme-epea amaitzen denean eta horiek behin betiko hartzen direnean, kontratua 
betetzat joko da eta berme bezala osatutako fidantza itzultzeari ekingo zaio. 

32. KONTRATUA EBAZTEA 

1. Kontratua ebazteko arrazoiak izango dira SPKLTBak 308. artikuluan xedatutakoak, 225. artikuluan aurrez 
ikusitako ondorioekin eta, aldi berean, HAKLAOak 109. artikuluetan eta hurrengoetan xedatutakoa kontuan 
hartuta. 
 
2. Gainera, kontratazio-organoak kontratua ebatzi ahal izango du, obra gauzatzeko epe osoa edo epe osoa 
ez betetzea arrazoiz pentsatzera daramaten epe partzialak betetzen ez direnean, betiere kontratazio-
organoak SPKLTBaren 212.4. artikuluan aipatutako zigorrak jartzea erabakitzen ez badu. 
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Hala eta guztiz ere, ez betetzeagatik zigorrak kontratuaren prezioaren 100eko 5eko multiplora iristen 
direnean, kontratazio-organoak kontratua ebazteari ekiteko edo gauzatzen jarraitu eta zigor berriak jartzeko 
ahalmena izango du. 
 
3. Era berean, kontratua ebazteko arrazoia izango da, SPKLTBak 223 f) artikuluan xedatutakoaren babesean, 
Agiri honetan edo kontratuan zehaztuak dauden kontratuaren funtsezko betebeharrak ez betetzea. 
 
4. Kontratua ebazteko, HAKLAOak 109. artikuluan xedatutako baldintzak beteko dira. 
 
 
48. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 
 
San Markoko Mankomunitateari dagozkio honako eskumenak: kontratua interpretatzea, betetzeko 
orduan sor daitezkeen zalantzak ebaztea, interes publikoaren arrazoiengatik aldatzea, ebazpena 
erabakitzea eta ondorioak zehaztea, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu 
Bateratuak eta Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorrak xedatutako 
mugekin eta aurrez ikusitako baldintzen eta ondorioen arabera. 
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I. ERANSKINA 
 

PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

........................................................................................................................................ jaun/andreak, 

.......................................................................................n helbidea duenak (PK:.....................), 

........................ NAN zenbakiarekin, .......................... telefono-zenbakiarekin eta 

.......................................................................e-postarekin, lege eta jarduteko gaitasun osoz, bere 

izenean (edo .............................................................................................................................ri ordezkatuz 

(helbidea: ....................................................................................................................................................; 

PK: ...........................; telefonoa: .........................................; eta NAN edo IFK: (pertsona fisiko edo 

juridikoa izatearen arabera) ........................................)), San Markoko Mankomunitateak “Aizmendiko 

zabortegiaren (Gipuzkoa) ingurumen-baimen integratua eskatzeko proiektuaren” barruan dauden 

hondakin ez-arriskutsuetarako gelaxkaren I. faseari dagozkion obren zuzendaritza eskuduna 

kontratatzeko prozedura irekiaren bidez egindako deialdiaz jakitun izanik, honakoa 

 

AITORTZEN DU: 
 
 

1º) Proiektua, bere edukiarekin, eta Administrazio Baldintza Berezien Agiria nahiz kontratu hau arautuko 
duen gainerako dokumentazioa ezagutzen dituela eta oso-osorik nahiz berariaz onartu eta ontzat 
hartzen dituela. 

 
2º) Ordezkatzen duen enpresak kontratu hau gauza dezan indarreko araudiak eskatutako baldintza eta 

eginbehar guztiak betetzen dituela, baita kontratu honetarako eskatzen diren baldintza bereziak bildu 
ere. 

 
3º) Esleipenduna izanez gero, eskaintzan dagoen dokumentazioarekin bat eta onartutako proiektuaren 

nahiz agirien baldintza guztiak zorrozki beteta, gauzatzeko konpromisoa hartzen duela hurrengo 
prezioan: 
 
........................... (hizkiz eta zenbakiz adierazi behar da) euro gehi  ………………(hizkiz eta zenbakiz 
adierazi behar da) BEZaren kontzeptupean  (% ….(hizkiz eta zenbakiz adierazi behar da)). Prezio 
horretan kontzeptu guztiak, zergak, gastuak, tasak eta edozein zerga-mailako arielak, baita BEZa eta 
kontratistaren industria-irabazia ere barne, sartuak daudela ulertuko da. 

 
4º) Era berean, lanaren eta zergaren arloan legediz edo araubidez xedatutakoa beteko duela. 

 
.......................n, 2015eko .........................aren ........(e)an 

  
 
 
 

Sinadura 
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II. ERANSKINA 
 

AITORPEN ARDURATSUAREN EREDUA  
 
 
................................................................................................. jaun/andreak, adin nagusikoak,               NAN 
zenbakiarekin eta ........................................……………............................................................................n 
helbidea duenak, (telefonoa:       Faxa:       e-posta:         ), bere izenean (edo 
..............................................................................................merkataritza-erakundeari ordezkatuz) (IFZ:        ......; 
sozietatearen helbidea: ………………………………; telefonoa: ………………faxa: ……., e-posta: 
……………………), aitortzen du, bai berak, baita ordezkatzen duen enpresak ere herri-administrazioarekin 
kontratatzeko ahalmena duela, jarduteko gaitasun osoa izanik, SPKLTBak 60. artikuluan aurrez ikusitako 
egoeraren batean ez baitago murgilduta. Bereziki, aitortzen du lanean segurtasun eta osasunaren arloan oso 
arau-hauste larriarekin zigor irmorik ez duela izan, SPKLTBak 60.1. artikuluan xedatutakoarekin bat.  
 
 
 
Era berean, ondorengoak aitortzen ditu: 
 
• Indarreko xedapenek ezartzen dituzten zerga-obligazioak eta Gizarte Segurantzarekin betebeharrak 

eguneratuak dituela, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorrak (urriaren 
12ko 1098/2001 ED) 13. eta 14. artikuluetan aurrez ikusitako norainokoarekin. 
 

• Jarduera ekonomikoen gaineko zergan, kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta emanda 
dagoela eta ez duela bajarik eskatu. 
 

 
 

(Tokia, data eta sinadura) 
 

.......................n, 2015eko .........................aren ........(e)an 
  

 
 
 
 
 

Sinadura 
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III. ERANSKINA 

 
ENPRESAK EMANDAKO INFORMAZIOAK KONFIDENTZIALTZAT JO TZEKO AITORPENAREN 

EREDUA 
 
 

........................................................................................................................................ jaun/andreak, 

.......................................................................................n helbidea duenak (PK:.....................), 

........................ NAN zenbakiarekin, .......................... telefono-zenbakiarekin eta 

.......................................................................e-postarekin, lege eta jarduteko gaitasun osoz, bere 

izenean (edo .............................................................................................................................ri ordezkatuz 

(helbidea: ....................................................................................................................................................; 

PK: ...........................; telefonoa: .........................................; eta NAN edo IFK: (pertsona fisiko edo 

juridikoa izatearen arabera) ........................................)), San Markoko Mankomunitateak “Aizmendiko 

zabortegiaren (Gipuzkoa) ingurumen-baimen integratua eskatzeko proiektuaren” barruan dauden 

hondakin ez-arriskutsuetarako gelaxkaren I. faseari dagozkion obren zuzendaritza eskuduna 

kontratatzeko prozedura irekiaren bidez egindako deialdiaz jakitun izanik eta SPKLTBaren 140. 

artikulua aplikatuz, honakoa 

 
 

AITORTZEN DU: 
 

 

Prozedura irekiaren bitartez “Aizmendiko zabortegiaren (Gipuzkoa) ingurumen-baimen integratua eskatzeko 

proiektuaren” barruan dauden hondakin ez-arriskutsuetarako gelaxkaren I. faseari dagozkion obren 

zuzendaritza eskudunaren kontratazioan parte hartzeko, proposameneko ………. (adierazi aipatutako gutun-

azala) gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioari dagokionez, bere eskaintzako honako dokumentu 

administratibo eta teknikoak konfidentzialtzat jotzen dituela, 

•  
 

•  
 
hirugarrenei zabalduz (….) legezko merkataritza-interesen kontra baitoaz, (….) sektoreko enpresen artean 

lehia leiala kaltetzen baitute edo 15/1999 Lege Organikoak, abenduaren 13koak, Datu Pertsonalak Babesteari 

buruzkoak, xedatutako debekuak baitituzte (….). 

 
Nolanahi ere, konfidentzialtasuna hurrengo arrazoiekin justifikatzen da: 
 

•  
 
 

.......................n, 2015eko .........................aren ........(e)an 
  

 
Sinadura  
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IV. ERANSKINA 
 

ALDI BATERAKO ELKARTEA ERATZEKO KONPROMISOA 
 
 

             jaun/andreak,            NAN zenbakiarekin,            ren izenean,          IFKrekin, xede horietarako 

helbidea           n (PK:            ),               kaleko           .            solairuan duenak,               telefonoarekin eta             

faxarekin eta 

 

 

             jaun/andreak,            NAN zenbakiarekin,            ren izenean,          IFKrekin, xede horietarako 

helbidea           n (PK:            ),               kaleko           .            solairuan duenak,               telefonoarekin eta             

faxarekin 

 

 

AITORTZEN DUTE: 

 

 

I  Ordezkatutako enpresek prozedura irekiaren bidez “Aizmendiko zabortegiaren (Gipuzkoa) 

ingurumen-baimen integratua eskatzeko proiektuan” dauden hondakin ez-arriskutsuetarako 

gelaxkaren I. faseari dagozkion obren zuzendaritza eskuduna kontratatzeko elkartuta eta solidarioki 

aurkezteko konpromisoa hartzen dutela eta esleipendunak izanez gero, ………………… izenarekin 

aldi baterako enpresen elkartea eratuko dutela. 

 

II  Aldi baterako enpresen elkartea eratuko lukeen enpresa bakoitzaren partaidetza ondoren 

zehaztutakoa izango litzatekeela: 

 

-                    

-                    

 

III.  Kontratazio-organoaren aurrean ordezkaritza izateko, sinatzen dutenek                            jaun/andrea,                           

NAN zenbakiarekin, adin nagusikoa eta helbidea                         n duena,                     telefonoarekin 

eta                 faxarekin, izendatzen dutela eta ABEEaren ordezkaritza osoz hornituko zaiola. 

 

.......................n, 2015eko .........................aren ........(e)an 

  

Sinadurak 

 
 
 

_______________________                               _________________________ 
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V. ERANSKINA 
 

AZPIKONTRATAZIOARI BURUZKO AITORPENAREN EREDUA 
 

........................................................................................................................................ jaun/andreak, 

.......................................................................................n helbidea duenak (PK:.....................), 

........................ NAN zenbakiarekin, .......................... telefono-zenbakiarekin eta 

.......................................................................e-postarekin, lege eta jarduteko gaitasun osoz, bere 

izenean (edo .............................................................................................................................ri ordezkatuz 

(helbidea: ....................................................................................................................................................; 

PK: ...........................; telefonoa: .........................................; eta NAN edo IFK: (pertsona fisiko edo 

juridikoa izatearen arabera) ........................................)), San Markoko Mankomunitateak “Aizmendiko 

zabortegiaren (Gipuzkoa) ingurumen-baimen integratua eskatzeko proiektuaren” barruan dauden 

hondakin ez-arriskutsuetarako gelaxkaren I. faseari dagozkion obren zuzendaritza eskuduna 

kontratatzeko prozedura irekiaren bidez egindako deialdiaz jakitun izanik, honakoa 

 

AITORTZEN DU: 

 

Prozedura irekiaren bitartez “Aizmendiko zabortegiaren ingurumen-baimen integratua eskatzeko 

proiektuaren” barruan dauden hondakin ez-arriskutsuetarako gelaxkaren I. faseari dagozkion obren 

zuzendaritza eskudunaren kontratazioan parte hartzeko proposamenari buruz, honako jarduerak 

azpikontratatuko dituela: 

 

JARDUERA 

KONTRATUAREN 

PREZIOAREN GAINEAN 

EHUNEKOA (BEZrik gabe) 

AZPIKONTRATATUTAKO 

ENPRESA 

   

   

   

   

   

 

(*) Erantsi azpikontratazioaren konpromisoa edo gutuna eta kaudimen tekniko edota profesionalari buruz 

azpikontratatutako enpresen baldintzen erreferentziak. 

 

.......................n, 2015eko .........................aren ........(e)an 

 

 
Sinadura 
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VI. ERANSKINA 
 

ZERIKUSIA DUTEN ENPRESEN AITORPENAREN EREDUA 
 
 
........................................................................................... jaun/andreak, adin nagusikoak, ................. NAN 
zenbakiarekin  eta  helbidea ..............................................................................n duenak, 
.............................................ren izenean, (IFZ: .......................; helbidea: ................................; 
....................................................; Tel.:  .....................; faxa:.............................; posta elektronikoaren helbidea: 
……) ondorengoak aitortzen ditu ordezkatzen duen enpresari buruz: 
 

� BAI , Merkataritza Kodeak 42.1. artikuluan xedatutako ustezkoren baten barruan dagoela. 
 
� EZ, Merkataritza Kodeak 42.1. artikuluan xedatutako ustezkoren baten barruan ez dagoela. 

 
Erantzuna baiezkoa izanez gero: 

� EZ, kontratuaren esleipen honetara, talde berekoak izanik edo Merkataritza Kodeak 42.1. 
artikuluan xedatutako hautabidezko ustezko batean egonik, ez dela banan-banako proposamena 
aurkezten duen enpresarekin aurkezten. 
 
� BAI , kontratuaren esleipen honetara, talde berekoak izanik edo Merkataritza Kodeak 42.1. 
artikuluan xedatutako hautabidezko ustezko batean egonik, banan-banako proposamena aurkezten 
duen enpresarekin aurkezten dela. Izan ere, horiek ondoren aipatzen dira:  

 
IFK:    Sozietatearen izena  

 
.......................n, 2015eko .........................aren ........(e)an 

  

 
Sinadura 

 
(*) Merkataritza Kodearen 42.1. artikulua: 

 
“Sozietateen multzo batean sozietate nagusi orok urteko kontuak eta kudeaketa-txosten bateratuak formulatu beharko 
ditu atal honetan aurrez ikusitako moduan. Sozietate nagusia identifika ezin daitekeen taldeetan, betebehar hori 
lehenengo baterapenean aktibo handienak dituen sozietateak izango du. 
 
Talde bat dago, hainbat sozietatek erabakitze-unitatea osatzen duenean. Bereziki, erabakitze-unitatea egongo da, 
sozietate bat, nagusi, beste sozietate baten kidea denean. Bigarrena mendekotzat joko da eta, gainera, 
lehenengoarekin harremana izango du honako egoeraren batean: 
 

a) Boto-eskubideen gehiengoa izatea. 
 
b) Administrazio-organoko kide gehienak izendatu edo kargutik kentzeko ahalmena izatea. 

 
c) Beste bazkide batzuekin egindako akordioen babesean, boto-eskubideen gehiengorako aukera izatea. 
 
d) Esklusiboki bere botoekin administrazio-organoko kideen gehiengoa izendatzea eta horiek kontu bateratuak 

formulatu behar direnean eta aurreko bi ekitaldietan ere beren karguan jardutea. Ustezko honek ez du 
bateratzea eragingo, administratzaileak izendatu diren sozietatea beste bati lotuta badago atal honetako 
lehenengo bi hizkietan aurrez ikusitako kasuetan. 

 
Xede horiez, erakunde nagusiaren boto-eskubideei beste mendeko sozietate batzuen bitartez edo erakunde 
nagusiaren edo bestelako mendekoen kargura bere izenean jarduten duten pertsonen bidez dituztenak erantsiko 
zaizkie. Halaber, hitzartuta, beste edozein pertsonarenak ere batu daitezke”.  
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VII. ERANSKINA 
 

ERREGISTROAN PROPOSAMENA ENTREGATZEKO EREDUA 
 
 
 
 
................................................. jaun/andreak, ................ NAN zenbakiarekin, bere izenean edo, hala 
badagokio, ..................................... enpresari ordezkatuz (IFZ: .......................; helbidea: .......................; tel.: 
.....................; faxa:.............................; posta elektronikoaren helbidea: .........................) 
 

ADIERAZTEN DU: 
 
 
 
 
 
Egun honetako ..................ak (*) izanik, 3 gutun-azal entregatzen dituela eta “Aizmendiko zabortegiaren 
ingurumen-baimen integratua eskatzeko proiektuaren” barruan dauden hondakin ez-arriskutsuetarako 
gelaxkaren I. faseari dagozkion obren zuzendaritza eskudunaren kontrataziorako proposamena direla. 
 

 
Donostian, 2015eko ......................aren ......(e)an 

 
 

Aurkezlearen sinadura 
 
 
 
 
 
(*) Erregistroko arduradunak osatzeke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN MARKOKO UDAL MANKOMUNITATEKO ERREGISTRO NAGUSIA  
 


