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ESPEDIENTE ZK.: 001/2018                                                 CPV: 85147000-1 

A. KONTRATUAREN XEDEA 
Kontratuaren xedea da Zugazteleko laneko arriskuen prebentzio eta osasunaren zaintza 
zerbitzua  ematea. 

B. SUSTATZAILEA ETA KONTRATAZIO ORGANOA 
Entitate kontratugilea: Zugaztel, S. A. 

 
Kanariar Uharteen kalea, 21 -3. solairua 
48015 Bilbo 
Tel.: 94 656 7717  Faxa: 94 401 23 48 
Emaila: erosketakzugaztel@bizkaia.eus 
 
Kontatugilearen profila: Euskadiko Plataforma eta 
http://zugaztel.bizkaia.eus/ca_contratacion.asp 
 
Kontratazio Organoa: Zugaztel, S.A.ko gerentea 

C. LIZITAZIOAREN GEHIENEKO PREZIOA, URTEKOAK ETA KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 
Lizitazioaren gehieneko zenbatekoa lanak egiteko, honakoa hau da: 
 
 

Lizitazioaren gehieneko zenbatekoa  22.000,00 € 
%21eko BEZ (*) 1.680,00 € 
Guztira 23.680,00 € 

(*) Osasunaren zaintzari lotutako diziplinak BEZetik salbuetsita daude, beraz,  
bakar-bakarrik kalkulatuko da BEZ laneko arriskuen prebentziaren zatian, 8.000 €. 

 
Balio zenbatetsia- BEZ kanpo (SPKLTB 88. art.): 35.200,00 €  

Urtekoak (BEZ kanpo): 

 2018. urtea  4.125 €  

 2019. urtea 5.500 € 

 2020. urtea 5.500 € 

 2021. urtea 5.500 € 

 2022. urtea 1.375 € 

 

mailto:erosketakzugaztel@bizkaia.eus
http://zugaztel.bizkaia.eus/ca_contratacion.asp
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D. PROZEDURA 
Prozedura irekia, esleitzeko irizpide batzuk dituela, Zugaztelen Kontratatzeko Barne 
Jarraibideen 2. mailako prozedurari lotua 

E. PROPOSAMENAK JASOTZEKO EPEALDIA 
2018ko martxoaren 2ko  12 orduak arte (GMT + 1). 

F. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO LEKUA 
ZUGAZTEL, S.A. 
K/ Kanariar Uharteak, 21, 3. solairua, 48015 Bilbo 

G. BEHIN-BEHINEKO BERMEA 

Ez da ezarri.. 

H. BEHIN BETIKO BERMEA ETA ASEGURUAK 
Kontratazio organoak eskuragarri izan behar du berme bat, hain zuzen ere, adjudikazio 
zenbatekoaren % 5, BEZ kanpo. 
Una vez formalizado el contrato el adjudicatario debe presentar un CERTIFICADO DE Behin 
kontratua formalizatuta, esleipendunak ENTITATE ASEGURATZAILEAREN ZIURTAGIRIA 
aurkeztu behar du, egiaztatzen duena indarrean duela erantzukizun zibileko enpresa-poliza 
profesionala, gutxienez, 600.000 €-ko kalte-ordaina duena ezbehar bakoitzeko. 

I. PREZIOAK BERRAZTERTZEA 

Ez dagokio.  

J. ZERBITZUA GAUZATZEKO/EMATEKO TOKIA ETA EPEA 

Gauzatzeko/emateko tokia: ZUGAZTEL, S.A. 
K/ Kanariar Uharteak, 21 - 48015 Bilbo 

Kontratuaren iraupena: 4 urte 

K. BERME-EPEA 

Kontratuaren iraupena. 

L. PUBLIZITATE-GASTUAK 

Ikus Administrazio Berezien Klausulen Pleguaren 11.11 puntua. 
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M. ALDAEREN ONARGARRITASUNA 

Ez da horrelakorik onartzen. 

N. KAUDIMEN EKONOMIKOA, FINANTZARIOA ETA TEKNIKOA EDO PROFESIONALA EDO ESKA 
DAITEKEEN SAILKAPENA 

A) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa.  
Lizitatzaileak kaudimen ekonomikoari dagokion baldintza betetzen duela ulertuko da 
baldin eta honako hau egiaztatzen badu: amaituriko azken hiru urteetako bolumenik 
handieneko urteko negozioen bolumena lizitazioaren oinarri-aurrekontua baino bi aldiz 
handiagoa bada, BEZa kanpo. 
Hiru (3) urtetik beherako antzinatasuna duten enpresaburuek egiaztatu egin beharko 
dute ezen, eraketaren (pertsona juridikoa) hurrengo urtetik edo jardueraren (pertsona 
fisikoa) hasieratik aurrera negozioen urteko bolumena lizitazioaren oinarri-aurrekontua 
baino bi aldiz handiagoa dela, BEZ kanpo. 
Kaudimen ekonomikoa duen lizitatzaile batek kaudimen finantzarioaren betekizuna 
betetzen duela uste izango da baldin eta, aurkeztutako dokumentazioa ikusirik, 
ondorioztatzen bada bere finantza- eta ondare-egoerak bide emango diola dena delako 
zerbitzu kontratuaren xede diren prestazioak behar bezala burutzeko. 
 
B) Kaudimen teknikoa eta/edo profesionala.  

1. Kontratatzeko xede diren lanak egiteko enpresa eskaintzaileak egiaztatu behar 
du azken hiru (3) urteetan gutxienez bost enpresa desberdinetan egin duela 
zerbitzu hori. 

2. Bitartekoak eta gaitasuna izan behar ditu agiriak, mezuak eta arreta euskaraz 
emateko. 

 
Kaudimena frogatzeko bideak: 

Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa: 
Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa egiaztatzeko, negozioen urteko  bolumena 
buruko adierazpena egin beharko da, gehienez azken hiru ekitaldiei dagokiena 
 
Justifikatutako arrazoi bat dela bide enpresaburuak ez badauka eskatu zaizkion 
erreferentziak aurkezteko modurik, kaudimen ekonomiko eta finantzarioa beste 
dokumentu baten bidez frogatu ahalko du, kontratazio organoak dokumentu 
mota hori ontzat ematen badu. 
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Kaudimen teknikoa eta profesionala: 
Azken hiru urteetan egindako zerbitzu edo lan nagusien zerrenda, eta horien 
zenbatekoa, datak eta jasotzailea, publikoa nahiz pribatua. Egindako zerbitzu edo 
lanak egiaztatuko dira organo eskudunak egindako ziurtagirien bidez, jasotzailea 
sektore publikoko entitatea bada; jasotzailea subjektu pribatua izanez gero, 
horrek egindako ziurtagiriaren bidez edo, ziurtagiri hori ez badago, enpresariaren 
deklarazioaren bidez, hala badagokio. Ziurtagiriak zuzenean jakinaraziko dizkio 
kontratazio-organoak agintari eskudunari 
 
Euskararen ezagutza egiaztatu beharda, 6. ERANSKINAri jarraituz. 

O. ADJUDIKATZEKO IRIZPIDEAK 
 

Hona hemen adjudikaziorako oinarri izan behar duten irizpide orokorrak (gehienez 100 
puntu): 
 

o Balorazio objektiboari lotutako irizpideak: Prezioa. Gehienez, 51 puntu. 
  

Lehen irizpidea baloratzeko (prezioa), Ob/Oi x 51 formula erabiliko da, non Ob 
eskaintza ekonomikoena den, Oi lizitatzailearen baloratu beharreko eskaintza, eta 51 
hitzartutako haztapena baloratzeko koefizientea 

 

Proposamen ekonomikoa espediente honi atxikitako Proposamen Ekonomikoaren 
Ereduarekin bat etorriko da, eta 1. ERANSKINEAN zehaztuta dago 

Zugaztelen iritziz, barne daude, eskainitako prezioen barruan, esleipendunari 
eskatutako lanak egiteagatik sortzen diren gastu guztiak, baita zergak, gastuak eta 
tasak ere, BEZ barne betiere. 

Edonola ere, lizitatzaileak eskainitako prezioaren barruan sartu beharko ditu 
kontratuaren xedea betetzeko behar diren elementu eta unitateak. 

o Balorazio subjektiboa egin behar zaien irizpideak: gehienez, 49 puntu. 
 
 Laburpen exekutiboa (gehienez, 2 puntu): labur deskribatuko da aurkeztutako 

dokumentazioaren egitura, eta eskaintzaren edukiaren azalpen laburra egingo da 
(gehienez hiru (3) orri), beraren alderdi garrantzitsuenak azpimarratuz 
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 Memoria teknikoa (gehienez, 47 puntu):  
 Egin beharreko zerbitzuaren memoria, antolamendua, metodologia, 

instalazioak eta erabili beharreko ekipoak (zentro finkoak, probak, 
neurketak, analisiak eta ebaluazio bereziak egiteko tresneria). Gehienez, 27 
puntu. 

 Zenbait lanposturi egin beharreko protokolo medikoak osasunaren 
zaintzaren arloan. Gehienez, 5 puntu. 

 Jarduera egiteko lan-prozedura. Gehienez, 10 puntu. 
 Zerbitzuari atxikitako langileak, bakoitzaren kurrikuluarekin (titulazioa eta 

esperientzia), baita zerbitzuan izandako esku-hartze nahiz jardutea ere, 
plegu honen dagokion klausulan jasotakoarekin bat. Gehienez, 5 puntu. 

 
Goain adierazitako ataletan enpresak beste edozein kontu azpimarragarri erantsi 
ahal izango du, aipatu gabe dagoena, baita eskaintzen diren hobekuntzak jasotzeko 
egokia den beste edozein gai ere.  
 

P. ZIGORRAK 

Zehaztapen Teknikoen Pleguan ezarritakoarekin bat. 
 

Q. LUZAPENAK 

Bi urteko luzapena. 

R. PREZIOAREN ORDAINKETA 
Hileko faktura jasotzen denetik hasita 30 egun naturaleko epean ordainduko da. Aldez 
aurretik Zugaztel egindako lanekin ados agertu beharko da 

S. OHARRAK 

Ez da ezarri. 

T. AZPIKONTRATAZIOA 

Ez dago onartuta. 
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1. ARAUBIDE JURIDIKOA. 

1.1. Agiri honen xede den kontratuak kontratu pribatuaren izaera du, Sektore Publikoaren 
Kontratuei buruzko 30/2007 Legearen Testu Bateratuak (aurrerantzean, SPKLTB) 20. artikuluan 
xedatutakoaren babesean. Aipatu kontratua Baldintza Berezien Agiri honek (ABBA), Baldintza 
Teknikoen Agiriak eta, hala badagokio, agiriari atxikita doan dokumentazio osagarriak arautuko 
dute.  

1.2. Ondoko hauek dira kontratua eraenduko dutenak: 

• Oinarrizko Baldintzen Agiria eta horren azalean jasotzen diren zehaztapenak; Zehaztapen 
Teknikoei buruzko Txostena; Kontrataziorako Barruko Jarraibideak ("KBJ"), ZUGAZTEL, 
S.A.k onetsi eta bere Kontratatzaile Profilean (www.zugaztel.bizkaia.eus) argitaratu 
direnak; eta adjudikaziodunarekin formalizatzen den kontratuan jasotako itun eta 
baldintzak. 

• Kontratua prestatu eta esleitzeari dagokionez, 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, 
azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategina onetsi 
duena (aurrerantzean SPKLTB esango zaio). 

• Kontratua prestatu eta esleitzeari dagokionez, 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 
8koa, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea zati batean 
garatzen duena. 

• Kontratua prestatu eta esleitzeari dagokionez, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko 
Legearen Araudi Orokorra (aurrerantzean, HAKLAO) onetsi zuen urriaren 12ko 1098/2001 
Errege Dekretua, SPKLTBri aurka egiten ez badio, kontratisten gaitasun eta kaudimenari 
buruzko arauei, esleitzeko publizitate eta prozedurei eta Plegu honek beren-beregi 
zehazten dituen gaiei dagokienez. 

• Bizkaiko Lurralde Historikoko Araubide Ekonomikoari buruzko urriaren 14ko 10/1997 Foru 
Araua, ZUGAZTEL, S.A.ri, foru sozietate publikoa den aldetik, aplikatu ahal zaion heinean. 

• Zuzenbide pribatuko arauak aplikatuko dira kontratuaren interpretazio, ondorio, betetze 
eta azkentzeari dagokionez sor daitezkeen auziak ebazteko, pleguetan aurreikusitakoaren 
kaltetan. 

1.3. Lanak egingo dituzten langileei dagokienez, horiek kontratatzen dituzten enpresariek lan eta 
gizarte arloetan indarrean dauden legeak bete beharko dituzte. 

1.4. Kontratua, erantsitako dokumentuak, edo administrazioak hitzartutakoa betetzeko ematen 
dituen jarraibideak, pleguak edo bestelako arauak ez ezagutzeak ez du enpresaria haiek bete 
beharretik askatuko. 

1.5. Horregatik guztiarengatik, baldintza berezien nahiz zehaztapen teknikoen agiriek eta 
dokumentazio osagarriak, kontratua formalizatzen duen dokumentuak eta eskaintzaile 
esleipendunak eskain ditzakeen hobekuntzek kontratuaren izaera dute. Era berean, 
kontratuaren barruan sartuko da eskaintzaile esleipendunak aurkeztutako proposamena.  

http://www.zugaztel.bizkaia.eus/
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1.6. Eskaintzaileek, eskaintza aurkezteagatik, berariaz eta baldintzarik gabe Agiri honetan 
xedatutakoa onartuko dute. Kontratua esleitu eta formalizatu ondoren, agiriaren eta 
gainerako kontratu-dokumentuen artean kontraesanen bat egonez gero, betiere, 
lehentasunez, ABBAak xedatuta aplikatuz ebatziko da. Halaber, lizitazio eskaintza aurkezteak 
Zugaztel, S.A.ren Kode Etikoa onartzea dakar. 

2. KONTRATUAREN XEDEA 

Agiri honetan dagoen AZALAREN "A" ATALEAN azaldutakoa izango da kontratuaren xedea, eta 
Zehaztapen Teknikoei buruzko Txostenean dauden zehaztapen teknikoen arabera bete beharko da. 
Txostena agiri honen barruan sartuko da eta, ondorioz, kontratuari erantsiko zaio eta kontratu 
izaerakoa izango da nahitaez. 

3. LIZITAZIOAREN OINARRI-AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN PREZIOA. 

Kontratazio honetarako lizitazioko oinarri-aurrekontua baldintzen agiri honen AZALEKO “C” atalean 
adierazitako diru kopurua da, eta bertan aurreikusitako urtekoetan banatuko da. Hura kalkulatzeko 
kontuan hartu dira balorazio faktoreak eta kontratua burutzearen ondoriozko gastuak, alegia, 
kontratu-agirien eta indarra duen legeriaren arabera adjudikaziodunaren kontura direnak, bai eta 
mota guztietako zergak ere; horiek partida bereizian ageri dira. 

Kontratuaren prezioa adjudikazioaren zenbatekoa izango da, eta inola ere ez da izango lizitazioko 
oinarri-aurrekontua baino handiagoa. Adjudikazioaren ondorioz lor daitekeen beherakadak, hala 
behar denean, aurreikusitako urteko zenbateko bakoitzaren beherakada proportzionala ekarriko du. 

4. ADJUDIKATZEKO ERA 

Kontratua adjudikatzeko, ZUGAZTEL, S.A.ren KBJetan AZALAREN "D" ATALEAN zehazten den mailako 
kontratuetarako ezarritako aurreikuspenak aplikatuko dira. 

Kontratu hau prozedura irekiaren bidez adjudikatuko da eta, agiri hau ZUGAZTEL, S.A.ren 
Kontratatzaile Profilean argitaratzen denean interesa duen enpresari orok parte hartu ahal izango 
du lizitazioan. 

5. BETEARAZTEKO EPEA.  

5.1. Lanak burutzeko epea agiri honetako AZALAREN "J" ATALEAN ezarri da eta lanak hasteko 
agintzen den datatik hasita lanak jasotzeko egintza formalera arte hartzen du. 

Epealdi horretan zehar lanek aurrera egingo dutela bermatzeko epe partzialak ezarri behar 
dira; horiek eskaintzako Lan Planetik ondorioztatuko dira, edo ZUGAZTEL, S.A.k ezarriko ditu 
Lan Egitaraua onesten duenean. 
Epe horiek guztiak hasiko dira ZUGAZTEL, S.A.k harpidetza egitean lanak hasteko baimena 
ematen duenean, Lanak hasteko Akatrekin bat. 

5.2. Zehaztapen Teknikoei buruzko Txostenean berariaz aukera ematen bada burutzapen epe 
laburragoa eskaintzeko, nahitaez bete beharko dira, hurrenez hurren, eskainitako epe 
laburragoa eta ezarritako epe partzialak edo arauak. 
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5.3. Kontratua amaitzen denean, eta alderdi biak horretan bat badatoz, AZALAREN "J" ATALEAN 
ezarritakoa baino epe luzeagoa ezarri ahal izango da; aukera hori, alabaina, AZALAREN "Q" 
ATALEAN jaso beharko da.  

6. PREZIOAK BERRAZTERTZEA 

AZALAREN "I" ATALEAN ezarritakoa beteko da. 

7. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

7.1. Pertsona fisiko nahiz juridikoek aurkez ditzakete proposamenak (espainiarrek zein 
atzerritarrek) baldin eta jarduteko gaitasun osoa badute eta kaudimen ekonomikoa eta 
finantzarioa, gaitasun tekniko edo profesionala egiaztatzen badute edo, bestela, Eusko 
Jaurlaritzak edo Estatuko Kontratazio Administratiboko Batzorde Aholku-emaileak emandako 
zerbitzu-enpresako sailkapena egiaztatzen badute, AZALAREN "N" ATALEAN aurreikusitakoa 
betez. 

7.2. Kontratu jakin bat sinatzeko eskatzen den kaudimena egiaztatu behar denean, enpresaria 
beste erakunde batzuen kaudimen eta baliabideetan oinarritu ahal izango da, haiekin 
dituzten loturen izaera juridikoa gorabehera; baina horretarako ezinbestean frogatu behar 
da kontratua sinatzeko baliabide horiek dituela. 

7.3. Halaber, xede horrekin aldi baterako eratzen diren enpresarien taldeek ere aurkeztu ahal 
izango dituzte proposamenak, SPKLTBeko 59. artikuluarekin bat etorriz. Taldeko enpresari 
bakoitzak frogatu beharko du jarduteko gaitasuna edukitzeaz gainera, kaudimen ekonomikoa 
eta finantzarioa eta gaitasun tekniko edo profesionala dituela. Horiek guztiak frogatzeko, 
hurrengo klausuletan aipatzen diren agiriak aurkeztu beharko dituzte eta agiri pribatu batean 
honako datu hauek eman beharko dituzte: sinatzen duen enpresariaren izena eta 
inguruabarrak, bakoitzaren partaidetza, kontratua indarrean dagoen bitartean ZUGAZTEL, 
S.A.rekin harremanetan egongo den enpresa horien guztien ordezkaria (pertsona edo 
erakundea) eta enpresen aldi baterako elkarte eratzeko konpromisoa hartu dutela 
(HAKLAOren 24. artikulua). Agiri hori batasuna osatzen duten enpresa bakoitzeko 
ordezkariak izenpetu beharko dute. 

Parte hartu ahal izateko zerbitzu-enpresa bezala sailkatuta egon beharra eskatzen bada eta 
horretarako sailkapenak pilatu nahi badira (HAKLAOren 52. artikulua), ezinbestekoa izango 
da aldi baterako taldea osatzen duten enpresa guztiak zerbitzu-enpresa moduan sailkatuta 
egotea. 

7.4. Lizitatzaileak proposamena edo eskaera aurkezten badu, agiri honetako klausulak eta 
gainerako kontratu-dokumentuak onartzen dituela ulertuko da, salbuespenik gabe, eta 
aurkeztutako datu guztiak zehatzak direla eta hornidura kontratatzeko eskatzen diren 
baldintza guztiak betetzen dituela ziurtatzen dela. 

7.5. Lizitatzaileek egindako proposamenetan ematen den/diren lizitazio oinarrian/oinarrietan eta 
kontratua adjudikatzean ezarri den/diren kopuru zehatz eta mugatuan/mugatuetan beti 
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sartuko dira indarreko xedapenen arabera aplikatu beharreko zergak; salbuespen gisa, 
alabaina, ez da BEZa sartuko, hau aparteko partida moduan agertu beharko baita. 

7.6. Interesdunek, nahi izanez gero, lizitazio hau dagokion aldizkari ofizialean argitaratzean 
ezarritako tokian aztertu ahal izango dute dokumentazioa. 

7.7. Lizitatzaile bakoitzak gehienez proposamen bat aurkeztu ahal izango du, baina 
proposamenean nahi beste aldaera sartu ahal izango da, agiri honetako AZALAREN "M" 
ATALEAN adierazitako betekizunak eta baldintzak betetzen badituzte. 
Banakako proposamena aurkeztuz gero, ezin izango da beste enpresa batzuekin aldi 
baterako elkartuta beste proposamenik aurkeztu (erlo desberdinetarako proposamenak izan 
ezean). Lizitatzaileren batek arau hori urratzen badu, berak aurkeztutako proposamen 
guztiak baztertuko dira, SPKLkoren 145.3. artikuluan ezarritakoa aplikatuz. 
 
Kontratua erloetan banatuta badago, lizitatzaileek kontratuaren xede osorako egin ahal 
izango dute eskaintza, beti ere erloz erlo banatuta, edo erlo bakar baterako, edo erloetariko 
batzuetarako. 

7.8. Agiriak paper inprimatuan eta euskarri digitalean aurkeztu beharko dira, euskaraz edo 
gaztelaniaz idatzita, eta makinaz idatzita edo bestelako tresna mekaniko nahiz informatikoen 
bidez inprimatuta. Atzerriko enpresek dokumentazioa aipatutako hizkuntzetako batera modu 
ofizialean itzulita aurkeztu beharko dute. Ez da eskuz idatzitako agiririk onartuko. 

7.9. Lizitatzaileak proposamena edo eskaera aurkezten badu, agiri honetako klausulak eta 
gainerako kontratu-dokumentuak onartzen dituela ulertuko da, salbuespenik gabe, eta 
aurkeztutako datu guztiak zehatzak direla eta zerbitzua kontratatzeko eskatzen diren 
baldintza guztiak betetzen dituela ziurtatzen dela. 

Halaber, proposamenak aurkezteak Zugaztel, S.A.ren Kode Etikoa zein den jakitea eta 
onartzea dakar. 

7.10. Interesdunek agiriei eta dokumentazio osagarriari buruzko informazio osagarria eskatu ahal 
izango dute lizitazio-iragarkian eskaintzak hartzeko zehaztu den mugaeguna baino egutegiko 
sei (6) egun lehenago. Informazio hori eskatu duten interesdun guztiei aldi berean eskuratuko 
zaie, proposamenak aurkezteko epemuga baino lau (4) egun natural lehenago.  

8. PROPOSAMENEN EDUKIA 

8.1. Lizitatzaileek hiru gutun-azal itxi aurkeztuko dituzte, lizitatzaileak edo horren ordezkariak 
sinatuta. Gutun-azal bakoitzaren kanpoaldean LIZITATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK EDO 
ENPRESAREN SOZIETATE-IZENA eta NAN zenbakia edo IFK, helbidea, telefonoa, faxa eta 
jakinarazpenetarako helbide elektronikoa jarriko dira, bai eta KONTRATUAREN XEDEA ere, 
baldintzen agiri honen AZALEKO “A” ATALEAN adierazitakoa, hain zuzen. Horrez gain, 
jakinarazpenetarako helbide elektroniko bat ere emango da. 
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8.2. Hiru gutun-azalak ZUGAZTEL, S.A.ren egoitzan aurkeztu behar dira (Kanariar Uharteak, 21, 3. 
solairua - 48015 Bilbo), baldintzen agiri honen AZALEKO “E” ATALEAN edota lizitazio-
iragarkian adierazitako epean. Zugaztel, S.A.k jaso-agiria emango dio aurkezleari.  

Proposamenak postaz bidaltzen direnean, lizitatzaileak posta bulegoko bidalketa noiz egin 
den frogatu beharko du eta kontratazio organoari telex, fax edo telegrama bidez jakinaraziko 
dio egun horretan eskaintza bidali duela. Kontratazio organoak epea amaitu ostean jasotzen 
badu proposamena eta aipatutako bi betekizunak bete ez badira, proposamen hori 
baztertuta geratuko da. Hala ere, proposamena ez bada aipatutako epea amaitzen denetik 
10 egun natural igaro baino lehen jasotzen, ez da inola ere onartuko, eta aplikagarria izango 
da Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Araudi Orokorraren 80. artikuluan 
ezarritakoa. 

8.3. Gutun-azalen barruan, aparteko orri banatan, gutun-azal bakoitzaren edukia azalduko da, 
zerrenda zenbakidunean; “A” gutun-azalean sartuko dira hurrengo 8.5 klausulan 
deskribatzen diren agiri orokorrak; “B” gutun-azalean, proposamen ekonomikoa; eta “C” 
gutun-azalean,  eskaintzaren alderdi teknikoak.  

8.4. Proposamena aurkezten dutenek kontratua onartu beharra izango dute adjudikatuz gero. 
Proposamena aurkeztuz gero, ezin kendu izango da, ZUGAZTEL, S.A.k onartutako arrazoi 
justifikatuengatik ez bada. Proposamen bat arrazoi justifikaturik gabe kentzen bada, 
lizitatzaileari behin-behineko bermea bahituko zaio, berme hori jartzeko eskatu bazaio 
AZALEKO “G” ATALAREN arabera. 

8.5. "A" gutun-azala: Dokumentazio orokorra. Enpresarien gaitasuna eta kaudimena. 

8.5.1 Kontratisten Erregistroan (Bizkaiko Lurralde Historikoko Kontratisten Erregistroaren 
ezarpenari eta arauketari buruzko ekainaren 21eko 59/94 Foru Dekretuak 
araututakoan), Eusko Jaurlaritzaren Lizitatzaileen Erregistro Ofizialean edo 
Sailkatutako Lizitatzaile eta Enpresen Estatuko Erregistro Ofizialean inskribaturik 
dauden lizitatzaileek, “A” gutun-azalean, erregistroko teknikari arduradunak 
emandako ziurtagiriaren kopia sartuko dute, eta erantzukizuneko adierazpena, 
erregistroari emandako datuak baliozkoak direla eta indarrean dirautela dioena, eta, 
hala denean, behin-behineko bermea jarri izanaren egiaztagiria. 

Dagokien erregistroan inskribaturik ez daudenek honako agiri hauek sartu beharko 
dituzte “A” gutun-azalean: 

 
a) Proposamena aurkezten duen pertsonaren NANa edo NANaren ordezko agiri fede-

emailea. Inoren izenean agertzen diren edo proposamenak sinatzen dituzten 
pertsonek horretarako ahalordea ere aurkeztu behar dute. 

b) Pertsona juridikoak diren enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela frogatze 
aldera, eraketa eskritura edo, egoki denean, aldaketaren eskritura aurkeztuko dute, 
merkataritza erregistroan inskribatua, aplikatu beharreko merkataritzako 
legeriaren arabera baldintza hori derrigorrezkoa denean. Baldintza hori derrigorrez 
bete behar ez bada, jarduteko gaitasuna eraketa eskritura edo dokumentuaren 
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bidez, estatutuen bidez edo fundazio-egintzaren bidez frogatuko da, non agertuko 
baitira jarduera arautzen duten arauak. Dokumentu hori erregistro ofizialean 
inskribatuta egongo da, hala behar denean. 

c) Kontratatzeko ahalmen nahikoaren ahalordea, aurreko atalean ezarritakoaren 
arabera, jarduteko gaitasuna frogatzeko moduari dagokionez. 

d) Behin-behineko bermea jarri izanaren frogagiria, AZALAREN “G” ATALEAN horrela 
eskatzen bada. 

e) Ahalorde askietsia duen pertsonaren erantzukizuneko aitorpena. Bertan adieraziko 
du ez duela Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen testu bateginaren 60. 
artikuluan ezarritako debeku-, ezgaitasun- edo bateraezintasun-kausarik 
kontratatzea eragozten dionik. Horretarako 2. ERANSKINA erabiliko du. 
Lizitatzaileak goian aipatu diren kontratatzeko debeku-kausetariko bat ere ez duela 
adierazteko notarioaren aurrean edo agintaritza administratiboaren aurrean 
egindako erantzukizuneko aitorpenak ere onartuko dira. 
Adierazpen horretan lizitatzaileak adieraziko du zerga betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak beterik dituela; dena dela, horren froga eskatuko zaio 
adjudikazioa eman baino lehen. 

8.5.2 Euren plantillan desgaitasuna duten langileak eduki behar dituzten enpresek egin 
beharreko aitorpena: 

8.5.2.1. Aurreko atalean identifikatutako aitorpen arduratsuan, gainera, 
hurrengoa idatziz jasoa utziko da: kontratuaren indarraldian eskatuz gero edo, hala 
badagokio, behin betiko bermea itzuli baino lehen, Kontratazio Organoaren aurrean 
arestian aipatutako eginbeharra betetzen duela egiaztatzeko konpromisoa hartzen 
duela. 

8.5.3 Kaudimen ekonomikoa edo finantzarioa eta teknikoa ala profesionala egiaztatzeko, 
INPRIMAKI AZALAREN “N” ATALAK zehaztutakoaren arabera, eskaintzaileek xedatutako 
dokumentazioa (SPKLTBren 75. artikulutik 79. artikulura) aurkeztu beharko dute edo, 
bidezkoa bada, zerbitzu-enpresa bezala sailkatzeari dagokiona, Eusko Jaurlaritzak ala 
Estatuko Administrazio Kontratazioaren Kontsulta Batzarrak eman ostean. 

8.5.4 Europar Batasuneko estatuetako enpresek, Espainiakoek izan ezik, eta atzerriko 
gainerako enpresek, honela frogatuko dute jarduteko gaitasuna, kaudimen ekonomiko 
eta finantzarioa, gaitasun teknikoa eta lanbide-gaitasuna dituztela: 

* Gaitasuna 
 Europar Batasuneko estatuetako enpresek (espainiarrek izan ezik) eta Europako 

Ekonomi Guneari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetakoek jarduteko gaitasuna 
dutela frogatuko dute erregistroko inskripzioen bitartez edo HAKLAOk I. 
ERANSKINEAN aipatutako ziurtagiriak aurkeztuz. 
 Atzerriko gainerako enpresek: 

- Espainiak kasuan kasuko herrialdean duen kontsuletxean edo Diplomazia Misio 
Iraunkorrean emandako txostena. Bertan adieraziko da, enpresak aldez aurretik 
frogatuta, enpresa tokian tokiko lanbide zein merkataritza erregistroan edo 
antzeko erregistroan inskribaturik dagoela, edo, bestela, tokiko trafikoan 
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diharduela kontratuaren xede diren jardueren eremuan. 
- Gainera, Espainiako Diplomazia Misio Iraunkorraren edo Ekonomia Ministerioko 

Kanpo Merkataritzarako Idazkaritza Orokorraren txostena erantsi beharko da; 
txosten horretan adieraziko da kasuan kasuko estatuak Munduko Merkataritza 
Erakundearen Kontratazio Publikoei buruzko akordioa sinatu duela. 

- Enpresak Espainian sukurtsalen bat duela, bere eragiketetarako ahaldunak edo 
ordezkariak izendatu dituela eta Merkataritzako Erregistroan inskribaturik dagoela 
frogatzeko agiriak. 

* Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa, gaitasun teknikoa eta lanbide-gaitasuna 
8.5.2. klausularen ataletan xedatutakoarekin bat, nolanahi ere, Batasunetik 
kanpoko enpresek agiri honetako AZALAREN "N" ATALEAN ezarritakoaren arabera 
sailkatuta daudela egiaztatu beharko dute, enpresa espainiarrei eskatzen bazaie. 

8.5.5 Hainbat enpresak aldi baterako batasunean parte hartzen badute lizitazioan, 
batasuneko enpresariek jarduteko gaitasuna eta kaudimena dituztela frogatu beharko 
dute banan-banan, aurreko ataletan adierazitako moduan. Kontratisten sailkapenaren 
ondorioetarako -halakorik badago-, SPKLko 67.5. artikuluan ezarritakoa aplikatuko 
zaie. 

ZUGAZTEL, S.A.ren aurrean batasuna eraginkorra izan dadin, nahikoa izango da 
batasuna eratzeko konpromisoaren idazkian enpresari guztien izenak eta 
inguruabarrak jarri eta bakoitzak duen partaidetza adieraztea, eta kontratuak 
indarrean dirauen bitartean enpresari guztiak Sozietatearen aurrean ordezkatuko 
dituen pertsona edo erakundea izendatzea. Ordezkariak erantzukizun solidarioa 
izango du ZUGAZTEL, S.A.ren aurrean. 

Lizitazioa enpresen batasunari adjudikatuz gero bakar-bakarrik, enpresek ZUGAZTEL, 
S.A.ri frogatu beharko diote batasuna eskritura publikoaren bidez eratu dutela, eta 
batasunaren ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu beharko dute, eta ahal nahikoak 
eman, kontratua amaitu arte kontratutik sortzen diren eskubideak erabiltzeko eta 
betebeharrak betetzeko. 

Enpresarien aldi baterako batasunek kontratua azkendu arte iraungo dute. 

8.5.6 Agiri honen 4. eranskinean agertzen den ereduarekin bat, erantzukizuneko aitorpena. 
Berrogeita hamar (50) langile edo gehiago baditu eta esleipenduna izanez gero, 
kontratuaren indarraldian enpresaren langileen artean gutxienez 100eko 2a langile 
desgaituak izatearen betebeharra onartzen duela adierazi beharko du. Kontratistak 
eginbehar hori 13/1982 Legeak, apirilaren 7koak, Minusbaliatuak Gizarteratzeari 
buruzkoak, 38.1. artikuluan xedatutakoaren arabera bete beharko du. Bestela, 
apirilaren 8ko 364/2005 Errege Dekretuak araubidez garatutako hautabidezko 
neurriak hartu beharko ditu.  

Aurreko atalean identifikatutako aitorpen arduratsuan, gainera, hurrengoa idatziz 
jasoa utziko da: kontratuaren indarraldian eskatuz gero edo, hala badagokio, behin 
betiko bermea itzuli baino lehen, Kontratazio Organoaren aurrean arestian aipatutako 
eginbeharra betetzen duela egiaztatzeko konpromisoa hartzen duela.  
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8.5.7 Eskaintzaileak eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko du, betiere hori 
Notarioaren Legearen eta Araudiaren arabera legeztatu eta legitimatzeko 
notarioarena izan behar badu edo baldintza horiei moldatu behar bazaie. 
Administrazio-agiriak eskatzen direnean, jatorrizkoak edo kopia nahiz fotokopia 
eskuetsiak aurkeztu beharko dira. 

Hala eta guztiz ere, fotokopiak onartuko dira baldin eta lizitatzaileak behin betiko 
adjudikazioa egin baino lehen egiaztatzen badu dokumentazio guztia. 

 

Talde bereko enpresak  

Talde bereko enpresek, horrela ulertuta Merkataritzako Kodearen 42.1 artikuluan 
jasotakoren batean daudenak, eta adjudikazioan banaka lehiatzeko proposamenak 
aurkezten dituztenek egoera horretan daudela adierazten duen aitorpena aurkeztu 
beharko dute. 

Halaber, Merkataritzako Kodearen 42.1 artikuluan ezarritako punturen batean 
lehiatzeko proposamenak aurkezten dituzten sozietateek bazkideei buruzko aitorpen 
esplizitua aurkeztu beharko dute. 

8.6. "B"gutun-azala: Proposamen teknikoa. 

8.6.1 Nolanahi ere, zehaztapen teknikoei buruzko txostenean eta AZALEKO “O” 
ATALEAN  azaltzen diren adjukidazio-irizpideak haztatzeko beharrezkoak diren agiri 
guztiak aurkeztu beharko dira, SPKLTBren 150. Artikuluan ezarrita dagoen bezala. 

8.6.2 Agiriak paperean eta gainera euskarri informatikoan aurkeztuko dira. 

8.6.3 Enkargua sustatu duen saileko zerbitzu teknikoe igorriko zaie proposamen 
teknikoa, aurkeztutako proposamenak balora ditzaten, finkatutako irizpide eta 
baremoen arabera. 

8.6.4. Lana burutzeko epe osoan zehar emante diren zerbitzuen gaineko lan plan 
xehakatua ere aurkeztuko da. 

8.7. "C" gutun- azala: Eskaintza ekonomikoa 

8.7.1. Agiri honetako I. ERANSKINeko proposamen-ereduaren arabera egingo da 
(prezioak ez du gaindituko gehieneko aurrekontu baimendua), eta zehaztapen 
teknikoei buruzko txostenean adierazitakoaren arabera. BEZari dagokion zenbatekoa 
partida lokabe moduan agertuko da beti 

8.7.2. Aurkeztutako eskaintzak (BEZ salbu) zerbitzua emateko beharrezko diren zergak 
eta jasanarazitako gastuak, aseguruak, muga-zergak, lizentziak eta era guztietako 
baimen guztiak izango ditu. 

8.7.3 Aldaerak aurkeztea onartzen bada, aldaerak eskaintzan dituzten lizitatzaileek 
haiei dagozkien proposamen ekonomikoak erantsi beharko dituzte. 
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8.7.4.Porposamen ekonomikoa makinaz idatzita eta sinatuta aurkeztuko da. Ez dira 
onartuko hutsuneak, akatsak edo zirriborroak dituzten funtsezkotzat jotzen dituen 
informazioak argi eta garbi emante ez dituztenak. 

8.8. Aipatutako agiriren bat aurkezten ez bada edo aurreko ataletan ezarritakoa zorrotz betetzen 
ez bada, gerta daiteke eskaintza ez onartzea, salbu eta akats materialak zuzentzeari buruzko 
HAKLAOko 81. artikuluan ezarritakoa. 

8.9. Hala badagokio, eskaintzaileak azpikontratatzea aurrez ikusia duen kontratuaren zatia 
identifikatuko da. Zenbatekoa eta azpikontratisten izena edo enpresa-profila (kaudimen 
profesional edo teknikoaren baldintzei jarraituz) azalduko dira. 

9. PROPOSAMENAK IREKITZEA ETA AZTERTZEA 

9.1. Zugazteleko sail egokiaren burutzak edo balorazioa laguntzako kide anitzeko organoak 
baloratuko ditu eskaintzak, Kontratazioari buruzko Barne Jarraibidearen 9.1 atalean 
adierazitako moduan. Enpresa lizitatzaileen jarduteko gaitasunari eta kaudimenari buruzko 
dokumentazioa aztertuko du. Enpresa horiei jakinaraziko zaie aurkeztutako dokumentazioa 
zuzendu edo osatu behar dutela, bidezkoa denean, eta horretarako hiru (3) egun 
balioduneko epea emango zaie, jakinarazpen egunaren biharamunetik aurrera. 

9.2. Ondoren -Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu bateginaren 11. 
artikuluan aurreikusitako kasuan-, zehaztu egingo du ea lizitatzaileek euren kaudimen 
ekonomikoa, finantzarioa, teknikoa edo profesionala edota dagokien sailkapena frogatu 
duten, eta beren-beregi ebatziko du onartuei, baztertuei eta baztertzeko arrazoiei buruz. 
Dena dela, bai aipatutako zerbitzuburuak bai kontratazio organoak enpresaburuei argibideak 
eskatu ahal izango dizkiete aurkeztutako ziurtagiri eta dokumentuei buruz, eta dokumentu 
osagarriak ere eskatu ahal izango dizkiete. Bost (5) egun balioduneko epea emango die 
eskatutakoa aurkezteko. 

9.3. Eskaintzak jendaurrean irekitzea 

Jarduketa horiek egin eta gero, Kontratazio-Mahaiak,  jendaurreko ekitaldian, proposamen 
ekonomikoak irekiko ditu. Kontratatzailearen Profilean iragarriko da zein egunetan eta 
ordutan izango den ekitaldi hori. 

9.3.1Jendaurreko irekiera ekitaldian Kontratazio-Mahaiko presidenteak aditzera 
emango du lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuen kalifikazioaren emaitza, zeintzuk 
proposamen onartu eta zeintzuk baztertu diren eta zergatik, eta hori guztia 
lizitatzaileei jakinaraziko zaie. Jarraian, automatikoki kuantifikatu ezin diren irizpideen 
arabera eskaintzei emandako puntuazioak irakurriko dira. Ondoren proposamen 
ekonomikoak ireki eta irakurriko dira; eta bi (2) egun balioduneko epea emango da, 
ekitaldiaren egunaren biharamunetik hasita, bertaratutakoek, idatziz, ekitaldi horren 
gainean egokitzat jotzen dutena adieraz dezaten. 
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9.3.2 Proposamen ekonomikoak ireki eta irakurri ostean, aztertu egingo dira, zerbitzu 
teknikoek lizitatzaile bakoitzaren proposamen teknikoa baloratzeko egindako 
txostenarekin batera. 

9.4. Aurreko atalean ezarritakoari dagokionez, lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazioaren 
akats eta hutsune mota hau soilik izango da zuzengarria: dokumentazioa aurkeztu zenean 
jada betetzen ziren baldintzak frogatu gabe egotea. 

9.5. Bestelako akats eta hutsuneak (hau da, eskatzen ziren baldintzak ez betetzea proposamena 
aurkeztu zen unean) zuzendu ezinezkoak izango dira eta, beraz, horrelako akatsak dituzten 
proposamenak besterik gabe atzera botako ditu eskaintzak baloratu behar dituen saileko 
burutzak edo balorazioa laguntzeko kide anitzeko organoak. 

9.6. Halaber, zuzen daitekeen akats bat zuzendu ezinezkoa bihurtuko da baldin eta akats hori 
egin duen lizitatzaileak ez badu zuzentzen horretarako ezarri dioten epean. 

9.7. Lizitazioaren oinarri-aurrekontua gainditzen duten proposamenak automatikoki baztertuko 
dira. 

9.8. Baztertutako proposamenei dagozkien eskaintzak kontratua adjudikatzeko prozeduratik 
kanpo geratuko dira eta dagozkion gutun-azalak ezingo dira ireki. 

 

9.9. Eskaintza aukeratzeko oinarrizko irizpideak. 

    9.9.1 Lehiaketa hutsik gelditu dela adierazi ezik, ZUGAZTEL, S.A.k ahalmena izango du 
kontratua diru aldetik proposamenik onuragarrienari adjudikatzeko, haren balio 
ekonomikoa nahitaez lehenetsi gabe. 

9.9.2 Eskaintzak baloratzeko oinarrizko irizpideak AZALAREN "O" ATALEAN ezarriko 
dira. 

9.9.3 Adjudikazioa egiteko kontuan hartu beharreko oinarrizko irizpide osagarri gisa, 
betiere proposamen ekonomikoen testuinguruan, lanak behar bezala eta ezarritako 
baldintzak eta epeak betez egingo direla ziurta dezaketen bermeak onartuko dira, oro 
har. 

9.9.4 Hori horrela, proposamen ekonomikoa berez ez da beti erabakigarria izango, 
baina, ahal dela, lehiaketan bertan ikusitakoaren arabera lanei kalkulatu ahal zaien 
balioari gehien hurbiltzen zaizkion eskaintzak hobetsiko dira. 

9.9.5 Beherapen ausartegia hautemateari dagokionez, AZALAREN "O" ATALEAN, 
SPKLTBk 152. eta 190.1.a) artikuluetan eta HAKLAOk 85. artikuluan xedatutakoa 
kontuan hartuko da. 

9.9.6 Bi lizitatzaileren edo gehiagoren arteko berdinketa gertatzen bada, 
adjudikazioaren oinarri diren irizpide objektiboen ikuspuntutik, lehentasuna emango 
zaio gaitasun teknikoa frogatzeko orduan bere plantillan gutxienez ehuneko 2 langile 
minusbaliatu izan dituen enpresak aurkeztutako proposamenari. 
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9.10. Kontratazio-mahaiaren adjudikazio-proposamenak ez dio inolako eskubiderik sortuko 
proposatutako enpresaburuari, eta enpresaburu horrek ez du ZUGAZTEL, S.A.rekiko 
eskubiderik bereganatuko harik eta kontratazio organoaren erabakiaren bidez kontratua 
berari adjudikatu arte. 

9.11. SPKLTBren 160. artikuluan ezarritakoaren arabera, adjudikazio-proposamenaren edukiak ez 
du kontratazio organoa lotetsiko eta organo hori adjudikazio-proposamenetik aldendu ahal 
izango da, baina bere erabakia behar bezala arrazoitu beharko du. 

9.12. Baldin eta, adjudikazioaren aurretik, ZUGAZTEL, S.A.ko kontratazio organoak kontratua 
egiteari uko egiten badio edo prozeduran atzera egiten badu, horretarako ebazpen 
arrazoitua lizitatzaileei jakinarazten dienean, lizitazio gastuengatik zenbateko konpentsazioa 
ordaindu behar zaien adieraziko du. Konpentsazio hori inoiz ez da izango mila eta bostehun 
(1.500) eurotik gorakoa lizitatzaile bakoitzeko. 

9.13. Kontratuaren adjudikazioa 

9.13.1. Kontratazio organoak kontratua adjudikatuko dio eskaintza ekonomikoki 
onuragarriena, oro har, aurkezten duen lizitatzaileari, AZALEKO “O” ATALEAN ezarritako 
irizpideak aplikatuta; edo bestela lizitazioa huts deklaratuko du, ez badago adjudikazio-
irizpideen arabera onartzeko moduko proposamen bakar bat ere.  

9.13.2. Baldin eta, eskaintza oso baxuei buruz aurreikusitakoarekin bat etorriz, eta 
ukitutako lizitatzaileak egindako justifikazioa aztertu eta gero, kontratazio organoak irizten 
badio haren eskaintza ezingo dela bete balio anormalak edo neurriz kanpokoak jarri 
izanaren ondorioz, orduan kontratazio organoak erabakiko du hurrengo proposamen 
onuragarrienari ematea adjudikazioa –proposamenak sailkatu diren hurrenkerari 
jarraituz–, betiere proposamen hori ZUGAZTEL, S.A.k nahi duen moduan bete ahal izango 
dela eta ez dela anormala edo neurriz kanpokoa uste badu. 

9.13.3.Adjudikazioan lehentasuna izango dute euren kaudimen teknikoa frogatzeko unean 
plantillako langileen 100eko 2 baino gehiago desgaitasuna duten pertsonak dituzten 
enpresen proposamenek, betiere proposamen horien baldintzak onuragarrienen 
parekoak badira, kontratua adjudikatzeko ezarritako irizpideak aplikatutakoan. Inguruabar 
hori aplika dadin, lizitatzaileek hura frogatu beharko dute, kasua bada, lan kontratuak eta 
Gizarte Segurantzako kotizazioaren agiriak aurkeztuz. 

9.13.4. Proposamen onuragarrienari dagokionez parra egin duten zenbait enpresa 
lizitatzailek frogatzen baldin badute ehuneko 2tik gorako portzentajean lan-harremana 
dutela desgaitasuna duten pertsonekin, kontratuaren adjudikazioan lehentasuna izango 
du bere plantillan desgaitasuna duten langile finkoen portzentajerik handiena daukan 
lizitatzaileak. 

9.13.5.Kontratua bi (2) hilabeteko epean adjudikatuko da, proposamenak aurkezteko 
ezarritako epea amaitzen den egunetik bertatik hasita. Kontratazio organoak epe hori 
luzatu ahal izango du, hamabost (15) egun natural gehituta, eskaintzetan balio ezohikoak 
edo neurriz kanpokoak jarri direla ikusiz gero. 
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9.13.6.Kontratua adjudikatu aurretik, kontratazio organoak proposamen ekonomikoki 
onuragarriena aurkeztu duen enpresaburuarengana joko du, eta eskatuko dio hurrengo 
atalaren arabera beharrezkoa den dokumentazioa aurkez dezala, kontratua berari 
adjudikatzeko. 

9.14. Agiriak aurkeztea 
Aukeratzen den enpresariak honako agiriak aurkeztu beharko ditu, eskatu eta hamar 
(10) egun balioduneko epean, inguruabar hau jakinarazten denetik zenbatzen hasita. 
- Foru Ogasunak (edo ogasunek) edota, behar denean, Zerga Administrazioko 

Estatuko Agentziak edota toki erakunde eskudunak luzatutako ziurtagiri positiboa, 
zerga-betebeharrak egunean dituela frogatzen duena; aribideko ekitaldiko altaren 
frogagiria edo Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren azken ordainagiria; zerga 
horren matrikulan baxa emanda ez dagoelako erantzukizunpeko aitorpena (4. 
ERANSKINA). 
ZUGAZTEL, S.A.k hala xedatzen badu, agiri horien ordez betiere enpresa lizitatzaile 
edota adjudikaziodunek baimena emanez gero arloan arloko zerga administrazioek 
lagatako informazioa erabili ahal izango da. 

- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela frogatzen duen ziurtagiri 
positiboa edo, bestela, mutuako alta. 

- Behin betiko bermea egin izanaren frogagiria, AZALAREN "H" ATALEAN horrela 
aurreikusi bada. SPKLkoren 96. artikuluan ezarritako moduan egingo da bermea. 
Eskatutakoa ez bada behar bezala betetzen aipatu epean, lizitatzaileak bere 
eskaintza atzera bota duela ulertuko da, eta orduan, dokumentazio bera eskatuko 
zaio hurrengo lizitatzaileari, eskaintzak sailkatuta geratu diren ordenaren arabera. 
ZUGAZTEL, S.A.k dokumentazioa jasotzen duenetik 5 egun baliodun igaro aurretik 
adjudikatu beharko du kontratua. 

 

9.15. Adjudikazioa 

9.15.1 ZUGAZTEL, S.A.ko kontratazio organoak erabakiko du adjudikazioa, ebazpen arrazoitua 
emanez. Ebazpen hori lizitatzaileei jakinaraziko zaie eta ZUGAZTEL, S.A.ren kontratatzaile-
profilean argitaratuko da.  

9.15.2 Jakinarazpenean beti emango da behar den informazioa, bai kanpoan utzitako 
lizitatzaileak bai bere proposamena ekonomikoki onuragarrientzat aukeratu ez dioten 
lizitatzaileak behar adina oinarritutako errekurtsoa jarri ahal izan dezaten adjudikazio-
erabakiaren aurka, deuseztasun- edo deuseztagarritasun-akatsen bat dela eta. Bereziki, 
honako alderdi hauek jasoko dira: 

9.15.2.1 Adjudikazio prozeduratik baztertutako lizitatzaileei dagokienez, labur 
azalduko da zergatik ez zaien eskaintza onartu. 

9.15.2.2 Adjudikaziodunaren izena, eta haren proposamenaren ezaugarri eta onura 
erabakigarriak, gainerako lizitatzaileen eskaintza onartuen aldean eskaintza hori 
lehentasunez aukeratzea eragin dutenak. 
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9.15.2.3. Kontratua formalizatzeko epea. 

 9.15.3. Adjudikazioaren jakinarazpena hartzaileak jaso duela egiaztatzeko aukera ematen 
duten bideetako edozein erabilita egingo da. Bereziki, adjudikazioa posta elektronikoz 
jakinarazi ahal izango da, lizitatzaile edo hautagaiek euren proposamenak aurkezterakoan 
emandako helbidean. 

9.15.4. Kontratua adjudikatu eta gero, proposamenekin batera aurkeztutako agiriak 
interesdunen eskura jarriko dira. Interesdunek ez badute hartzen euren dokumentazioa 
adjudikazioa jakinarazi eta hurrengo hiru (3) hilabeteetan, ZUGAZTEL, S.A.k ez du 
dokumentazio hori gorde beharrik izango, eta suntsitu ahal izango du. 

9.15.5. Aurkeztutako proposamen guztiak, bai onartutakoak bai ireki gabe atzera bota 
direnak edo ireki eta gero baztertu direnak, espedientean artxibatuta edukiko dira 
errekurtsoa aurkezteko epea igaro arte, eta epe hori amaitutakoan interesdunen eskura 
jarriko dira. 

9.16. Behin betiko bermea. 

9.16.1. Ekonomikoki egokiena aukeratu den proposamena aurkeztu duen enpresariak 
derrigorrean jarri behar du behin betiko bermea, Kontratazio Organoaren eskura egongo 
dena,  kontratuaren xedea behar bezala betearazte aldera. 

9.16.2. Behin betiko zenbatekoa da kontratuaren adjudikazioaren zenbatekoaren 100eko 5, 
BEZ kanpo. 

9.16.3. Kontratazio Organoak hautatutako enpresariak egutegiko zazpi (7) eguneko epean 
jarri eta egiaztatuko du bermea, adjudikazioa jakinarazi zaion hurrengo egunetik hasita. 

9.16.4. Behin betiko bermea jartzeko SPKLTBren 96. eta hurrengo artikuluetan ezarritakoari 
jarraituko zaio, baita Administrazio Publikoen Kontratuen Legea garatzeko Araudi 
Orokorraren 55., 56. eta 57. artikuluetan ezarritakoari ere (edo ordezkatzen duen araudiaren 
aginduetan), betiere SPKLTBn aurreikusitakoaren aurka ez badoa. 

9.16.5. Kontratua aldatzearen ondorioz prezioa aldatuz gero, bermea birdoitu egingo da 
egutegiko hamabost (15) eguneko epean, enpresari kontratistari aldaketa- akordioa 
jakinarazten zaion datatik hasita. Aldaketaren ondorioz izan den kontratuaren 
prezioarekiko proportzioa izango du. Hala badagokio, kalte-ordainak gauzatzen diren 
datatik hasita, esleipendunak bermea birjarri edo gehitu beharko du dagokion beste, 
bestela, kontratua suntsitzeko arrazoia izango da. 

10. KONTRATUA FORMALIZATZEA ETA HOBETZEA. 

10.1. ZUGAZTEL, S.A.k kontratua formalizatu aurretik eskaintzaren edukia eta dokumentazio 
administratiboa egiaztatzeko ahalmena izango du. 

10.2. Kontratua, beranduen, egutegiko hamar egun naturaletan formalizatuko da, enpresariari 
bere eskaintza aukeratua izan dela jakinarazten zaion egunaren biharamunetik zenbatzen 
hasita. 
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10.3. Baldintza teknikoen agiria eta administrazio klausulen agiria kontratu-agiriak izango dira. 
Beraz, kontratua formalizatzeko egintzan bertan adjudikaziodunak agiri horiek sinatu 
beharko ditu, adostasuna agertzeko. 

10.4. Adjudikaziodunak egindako proposamena ere kontratu-agiria izango da, baina 
adjudikaziodunak ez ditu berriro sinatu beharko hura osatzen duten dokumentuak. 

10.5. Kontratua Enpresa-Talde bati adjudikatuz gero, horiek taldea eratu dutela egiaztatu beharko 
dute, eskritura publikoan, betiere kontratua formalizatzeko emandako epearen barruan. 
Taldearen IFZ ere aurkeztu beharko dute. 

10.6. Kontratu hau dokumentu pribatu batean formalizatuko da, lizitazioaren baldintzei hertsiki 
lotuta. Nolanahi ere, alderdiek eskritura publikoa egiteko eska dezakete. Eskritura publiko 
horren gastu guztiak adjudikaziodunaren kontura izango dira. 

10.7. ZUGAZTEL, S.A.k bere kontratatzaile-profilean argitara emango du kontratuaren 
formalizazioaren iragarkia, adjudikazioaren iragarkian jarritako datu berak emango dituena. 

10.8. Baldin eta, kontratistari egotzi ahal zaizkion arrazoiengatik, kontratua ezin bada adierazitako 
epean formalizatu, kontratua suntsiarazi egingo da eta eragindako kalte eta galerengatiko 
kalte-ordaina eskatuko da. Kontratua hurrengo lizitatzaileei adjudikatu ahal izango zaie, 
haien eskaintzen hurrenkeraren arabera, adjudikaziodun berriaren adostasuna jasoz gero.  

10.9. Adjudikaziodunak ordainduko ditu kontratua formalizatzeak dakartzan gastu eta zerga 
guztiak. 

10.10. Kontratistak, kontratua betetzen ari dela, kontratuaren xedearekin zerikusia duten eta 
publikoak edo jakinak ez diren datu eta aurrekariak jakiten baditu, isilpean gorde beharko 
ditu. 

10.11. Kontratua formalizatu arte ezingo da betetzen hasi, SPKLTBren 113. artikuluan aurreikusitako 
kasuetan izan ezik (larrialdikoak deklaratzen diren kontratazio espedienteak). 

 

 

11. KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK. 

11.1. Kontratistari ordaintzea 

11.1.1 Kontratistak eskubidea izango du egindako prestazioa ordain diezaioten, 
SPKLTBren 215. eta 217. artikuluetan eta kontratuan ezarritako moduan eta 
hitzartutako prezioaren arabera.  

11.1.2 Baldintzen agiri honen AZALEKO “S” ATALEAN zehazten da prezioa 
ordaintzeko modalitatea; hilero ordaindu ahal izango da, hau da, urte 
bakoitzerako aurreikusitako prezioaren hamabirena hilean, urtebeteko edo 
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urte anitzeko zerbitzuak ematen badira, edo bestela, kontratatutako 
prestazioak emateko faseen burutzapena kontuan hartuta, aholkularitza edo 
laguntza teknikoa bada. 

11.1.3 Egindako lanen zenbatekoa proiektuaren zuzendariaren ikus-onespenaren 
bidez egiaztatuko da, AZALEKO “S” ATALEAN ezarritako maiztasunarekin. 
Behin ziurtagiri hori emanda, kontratistak bere faktura igorri ahal izango du 
eta ZUGAZTEL, S.A.k hogeita hamar (30) egun naturaleko epea izango du 
ordaintzeko, faktura jasotzen duen egunetik hasita, salbu eta fakturan errore 
edo akatsen bat dagoenean; horrelakoetan ZUGAZTEL, S.A.k, faktura jasotzen 
duenetik hogei (20) egun igaro baino lehen, jakitun jarri beharko du 
kontratista, akatsa zuzen dezan. 

11.1.4 Lanak kontratuko epean edo epeetan baino arinago burutu ahal izango ditu 
kontratistak. Hala ere, urte bakoitzean, edozein izanda ere burututako 
lanaren edo emandako ziurtagirien zenbatekoa, agiri honen hasieran dagoen 
AZALEKO “C” ATALEAN ageri den urtekoa jaso ahal izango du gehienez, 
adjudikazio koefizientea aplikatuta. 

11.2. Industriaren babesa 

Kontratistak industria nazionalaren antolamendu eta babesaren arloan indarrean 
dauden xedapen guztiak bete beharko ditu. 

11.3. Kontratua adjudikatzen zaion enpresaren langileen gaineko arau bereziak. 

11.3.1.1. Kontratu hau beteko duten langileei dagokienez, enpresaburu ororen 
berezko zuzendaritza ahalmena modu errealean, eraginkorrean eta jarraituan 
baliatzeko betebeharra hartzen du kontratistak. Zehazki esateko, bere gain 
hartuko ditu negoziazioa eta soldatak ordaintzea, baimenak, lizentziak eta 
oporrak ematea, ordezkapenak, lan arriskuen prebentzioaren arloko betebehar 
legalak, diziplina zigorrak ezartzea (beharrezkoa denean), Gizarte Segurantza 
arloko betebeharrak, kotizazioak eta prestazioak ordaintzea barne, baita 
enplegatzaile eta enplegatuaren arteko kontratu harremanetik erator 
daitekeen eskubide eta betebehar oro ere. 

11.3.1.2. Kontratistak bere bulegoetan edo instalazioetan bete beharko du 
kontratua; hala ere, eta salbuespen gisa, administrazio bulegoetan lan egiteko 
baimena eman dakioke. Kasu horretan, posible bada, enpresa kontratistako 
langileak langile publikoengandik fisikoki banatuta dauden espazioetan 
kokatuko dira. Kontratistak zaindu behar du betebehar hau betetzen dela. 

11.3.1.3. Kontratistak koordinatzaile tekniko edo arduradun bat izendatu beharko 
du gutxienez, eta bere plantillan sartu. Honakoak izango dira koordinatzaile 
tekniko edo arduradun horren betebeharrak: 
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a. Enpresa kontratistako langileek ZUGAZTEL, S.A.ri jakinarazi beharko 
dioten edozein komunikazio igortzea eta transmititzea, kontratua 
betetzeari dagokionez. 

b. Enpresa kontratistaren lan arauak betetzea kontrolatzea, bereziki 
langileak lantokian bertaratzeari eta oporrak izateari dagokienez, 
kontratatutako zerbitzua ematea aldatu ez dadin 

11.4. Lan eta gizarte betebeharrak. 

Kontratistak, adjudikatutako lana egingo duten langileei dagokienez, zehatz-mehatz 
bete beharko ditu lan arloan indarrean dauden arauak, Gizarte Segurantzari buruzkoak, 
minusbaliatuak gizarteratzeari buruzkoak eta laneko arriskuetarako aurreneurriei 
buruzkoak, bai eta gizarte prestakuntzaren gainekoak ere. Konpromisotzat hartuko du, 
gainera, azpikontratatzen duen enpresak –halakorik egiten badu– lanari buruz 
indarrean dagoen legeria beteko duela bere langileei dagokienez. 

Kontratistak nahitaez zaindu behar du bere enpresan eta azpikontratatzen duen 
enpresan –halakorik egiten badu– egindako lana baldintza duinetan garatzen dela. 
Langileei dagokien sektoreko hitzarmena aplikatuko zaie, eta batez ere langileen 
subrogazioari dagokionez. 

Kontratista derrigortuta dago lan, gizarte-segurtasun, ezinduen gizarteratze eta laneko 
arriskuen prebentzioaren arloan indarrean dagoen araudia betetzera, 31/1995 Legean, 
171/2004 Errege Dekretuan, Prebentzio Zerbitzuen Erregelamenduan eta kontratua 
gauzatzen den bitartean aldarrikatzen diren eta aplikagarri zaizkien gainerakoetan 
xedatutakoaren arabera (31/1995 Legea, azaroaren 8koa, laneko arriskuen 
prebentzioari buruzkoa; 171/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, laneko 
arriskuen prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua 
garatzen duena enpresa-jardueren koordinazioari dagokionez; Prebentzio Zerbitzuen 
Erregelamendua, urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuak onartua). 

Baldintzen agiri honen I. eranskineko ereduan egin beharreko proposamen 
ekonomikoan beren-beregi adieraziko da proposamena kalkulatzerakoan kontuan 
hartu direla betebehar horiek guztiak. 

3/2016 Legeak, apirilaren 7koak, gizarte klausula zehatzak eransteari buruzkoak, 5.2. 
artikuluan xedatutakoarekin bat, adjudikaziodunak izanez gero, lizitatzaileek langileei 
aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa adieraziko dute, kontratuan jarduten dutenei 
dagokienez. Halaber, kontratua adjudikatu ostean, langileei eraginkortasunez 
aplikatuko zaizkien lan baldintzen inguruko informazioa eskuratu beharko dute. Era 
berean, adjudikazioduna izanez gero, adierazpen arduratsua honakoekin: hitzarmen 
kolektiboa eta eskaintza egitean lan baldintzei buruz eskatzen zaion informazioa 
eskuratzearen betebeharra. ADIERAZPEN ARDURATSUA 5. ERANSKINEAN eransten da. 
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3/2016 Legeak, apirilaren 7koak, gizarte klausula zehatzak eransteari buruzkoak, 5.3. 
artikuluan xedatutakoaren arabera, adjudikaziodunak izanez gero, lizitatzaileek, 
gauzatzeko baldintza berezi bezala, kontratuaren prestazioaren kokagunea eta 
garapena kontuan hartuta, kontratuan arituko diren langileei indarreko enpresaren, 
sektorearen edo lurraldearen azkeneko hitzarmen kolektiboak xedatutako lan 
baldintzak aplikatu beharko dizkiete, dagokienenari jarraiki. Dena den, horretan 
xedatutakoarekiko hobekuntzak izan daitezke. Bereziki, kontratistak kategoria 
profesionalaren arabera, hitzarmen kolektibo aplikagarrian jasotzen diren ordainsariak 
ordaindu beharko ditu. Hala, aipatu ordainsariak ezingo du hori baino txikiagoa izan. 
Halaber, adjudikazioduna bada, enpresak 5. ERANSKIN bezala dagoen ADIERAZPEN 
ARDURATSUARI jarraiki hitzarmenean ageri diren ordainsariak emateko konpromisoa 
hartzen du.  

Gauzatzeko baldintza berezia da kontratua gauzatuko duten langile guztien gainean 
kontratu mugagabea duten langileen gutxieneko ehunekoa % 25 izatea. 

Aldi berean, kontratuaren enpresa edo erakunde adjudikaziodunak proposamen 
teknikoan hartu dituen konpromisoak beteko dituela egiaztatzen du. Xede horrez, 
kontratuaren arduradunari hurrengo agiriak aurkeztuko dizkio: 

- Kontratua formalizatzen denetik hilabeteko epean, enpresa edo erakunde 
adjudikaziodunak hautatutako pertsonei buruzko datuak jakinaraziko ditu eta 
helburu horrekin Gizarte Segurantzan altaren eta lan kontratuaren kopia 
aurkeztuko du, modu mugagabean kontratatua dagoen langileen ehunekoa 
egiaztatzeko. Era berean, enpresa adjudikaziodunean lanerako segurtasunaren 
eta osasunaren arloan arduraldi esklusiboa duen harremanetarako pertsona 
adieraziko da. Bere zeregina eremu horretan sortzen diren gorabeherak 
hautematea izango da. 

- Hilabeteko epean enpresa adjudikaziodunak LANEAN PRESTAKUNTZA planerako 
egutegia jakinaraziko du, kontratua gauzatzeari atxikitako pertsonen okupazioa 
eta moldagarritasuna, baita gaitasunak eta kalifikazioa ere hobetzeko. 

-  Urtero enpresa adjudikaziodunak kontratuaren arduradunari txostena aurkeztu 
beharko dio eta horrek PRESTAKUNTZA planean partaidetzari eta hori betetzeari 
buruzko datuak izango ditu. 

- Hilero eta kontratua eskaintzen den bitartean, enpresa edo erakunde 
adjudikaziodunak TCI eta TC2 agiriak aurkeztu beharko dizkio kontratuaren 
pertsona arduradunari, hitzarmenean jasotzen diren ordainketa betebeharrak 
eraginkortasunez betetzen direla egiaztatzeko. 

- Kontratuaren pertsona arduradunak enpresa edo erakunde adjudikaziodunari 
aipatu dokumentazioa edo beste edozein eska diezaioke, kontratua betetzeko 
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orduan kontrol eta ebaluazio ahalmenak erabil ditzan. Halaber, jarraipen bilerak 
egitea edo aldizkako ebaluazio txostenak burutzea eska dezake. 

15/1999 Lege Organikoaren 3. artikuluaren g) letran zehazten den bezala, kontratista, 
tratamendu-eragilea den aldetik, derrigortuta dago Lege horretan, bereziki 9., 10. eta 
12. artikuluetan, lege hori garatzen duen Erregelamenduan xedatutakoa betetzera 
(15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, izaera pertsonaleko datuak babesteari 
buruzkoa; lege hori garatzen duen Erregelamendua, abenduaren 21eko 1720/2007 
Errege Dekretuak onartua). 

Horiek horrela, kontratistak (datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna) 
tratamenduaren erantzulearen jarraibideen arabera baino ez ditu tratatuko datuak, ez 
ditu erabiliko adjudikatutako kontratuaren definizioan ageri den xederako baino, eta ez 
dizkio beste inori jakinaraziko, ezta haiek kontserbatzeko ere. 

Kontratuko prestazioa burutu ondoren, datu pertsonalak suntsitu egin behar dira edo 
kontratistak tratamenduaren arduradunari itzuli behar dizkio, eta beste horrenbeste 
egin behar da landu diren datu pertsonaletako baten bat duten euskarri edo agiri 
guztiekin. 

Kontratistak (tratamenduaren arduraduna) beste xede baterako erabiltzen baditu 
datuak, edo jakinarazi egiten baditu, edo kontratuan ezarritakoaren kontra erabiltzen 
baditu, bera ere tratamenduaren erantzuletzat joko da, egin dituen arau-hausteengatik 
erantzun beharko du, eta ZUGAZTEL, S.A.ri kalte-ordaina eman beharko dio, bere 
betebeharra ez betetzearen ondorioz hark jasan behar izan dituen kalte eta galera 
guztiengatik. 

 

11.5. Kontratua betetzeko baldintza bereziak, emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako. 

Kontratua betetzerakoan, enpresa kontratistak edo azpikontratistak emakumeen eta 
gizonen berdintasuna bermatuko du tratuan, enplegua lortzeko aukeran, sailkapen 
profesionalean, sustapenean, iraunkortasunean, prestakuntzan, iraungitzean, 
ordainsarietan, lanaren kalitatean eta egonkortasunean, lanaldiaren iraupenean eta 
antolaketan. 

Kontratua betetzerakoan, enpresa kontratistak edo azpikontratistak emakumeen eta 
gizonen berdintasuna bermatuko du tratuan, enplegua lortzeko aukeran, sailkapen 
profesionalean, sustapenean, iraunkortasunean, prestakuntzan, iraungitzean, 
ordainsarietan, lanaren kalitatean eta egonkortasunean, lanaldiaren iraupenean eta 
antolaketan. Bestalde, kontratua gauzatzean enpresa kontratistak edo azpikontratistak 
neurriak hartuko ditu kontratua gauzatzeko atxikitako pertsonen bizitza pertsonala, 
familiakoa eta lanekoa bateragarri egiten laguntzeko. 
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Enpresak kontratua betetzean aldez aurretik aipatu diren neurriak aplikatzeari buruzko 
ebaluazio txostena egingo du. Batetik, tratuan, enplegua lortzean, sailkapen 
profesionalean, sustapenean, iraunkortasunean, prestakuntzan, iraungitzean, 
ordainsarietan, lanaren kalitate eta egonkortasunean, lanaldiaren iraupen eta 
antolamenduan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko neurriak 
jasoko dira eta, bestetik, kontratua betetzeko atxikitako pertsonen euren, familiaren eta 
lanaren bizia bateratzeko neurriak ageriko dira. 

Kontratua gauzatzen ari den bitartean, dokumentazio, publizitate, irudi edo material 
guztian enpresa edo erakunde adjudikaziodunak, baita azpikontratistak ere, hala 
badagokio, mintzaira modu ez-sexistan erabiliko du,emakumeen edozein diskriminaziozko 
irudi edo estereotipo sexista saihestuko du, presentzia orekatua, aniztasuna, rolen 
erantzukizun partekatua eta pluraltasuna nahiz generoen nortasunak izateaz gain. 

Aipatu dokumentazio guztia, kontratazio organoak izendatu ostean, kontratuaren 
arduradunak aztertu beharko du, erabili eta hedatu baino lehen. 

Kontratua gauzatzeko langile berriak kontratatu behar badira eta enpresa kontratistak 
kontratuari atxikitako langileen artean emakumeen ordezkaritza desorekatua badu, 
kontratazio berrien % 50 emakumeak izango dira.  Plantilla desorekatua dela ulertuko da, 
baldin eta plantillako ehunetik 40 baino gutxiago emakumeak badira. 

Kontratistak edo azpikontratistak kontratua gauzatzen den bitartean lanean sexu 
jazarpena eta sexuarengatik jazarpena prebenitzeko neurriak hartzen dituela bermatuko 
du. 

Kontratistak edo azpikontratistak kontratua betetzen den bitartean informazio kanpainak 
edo prestakuntza ekintzak burutuko ditu, sexu jazarpena eta sexuarengatik jazarpena 
prebenitu, saihestu eta errotik ateratzeko, kontratua gauzatzeari atxikitako langileei 
dagokienez. 

250 langiletik gorako enpresek Berdintasun Plana dutela justifikatu behar dute, betiere 
emakumeen eta gizonen berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoen 
ezarritako edukiarekin. 

Aldi berean, kontratuaren enpresa edo erakunde adjudikaziodunak proposamen 
teknikoan hartu dituen konpromisoak beteko dituela egiaztatuko du. Xede horrez, 
kontratuaren arduradunari hurrengo agiriak aurkeztuko dizkio: 

-  Kontratua formalizatzen denetik hilabeteko epean, enpresa edo erakunde 
adjudikaziodunak hautatutako pertsonei buruzko datuak jakinaraziko ditu eta, 
xede horrez, Gizarte Segurantzan altaren eta lan kontratuaren kopia aurkeztuko 
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ditu. 

- Hilero eta kontratua eskaintzen den bitartean, enpresa edo erakunde 
adjudikaziodunak TCI eta TC2 agiriak aurkeztu beharko dizkio kontratuaren 
pertsona arduradunari, betebeharra eraginkortasunez betetzen dela 
egiaztatzeko. 

Era berean, kontratuaren pertsona arduradunak hurrengoak betetzen direla 
egiaztatuko du: 

- Urtero berdintasun eta bateratze neurriak aplikatzeari buruzko ebaluazio 
txostena, eskaintzan konpromisoa hartu ondoren. 

- Hedatu baino lehen kontratua eskaintzean erabilitako material, dokumentazio 
eta publizitatearen kopia. 

-  Hilabeteko epean, aplikatutako prebentzio planaren kopia (sexuarengatik 
jazarpenari buruzkoa) eta urtero bere ebaluazioa, egindako ekintzak eta lortutako 
emaitzak zehaztuz. 

- Hilabeteko epean, 3/2007 Lege Organikoak, martxoaren 22koak, emakumeen eta 
gizonen egiazko berdintasunerako denak, aurrez ikusitako edukiaren berdintasun 
plana. 

 

11.6. Familia bizitza eta lana bateratzeko modua errazten duten neurriak. 

Enpresa adjudikaziodunak kontratua betetzean lanaldiaren barruan sentsibilizazio, 
prestakuntza eta orientazio ekintzak burutuko ditu, langileen lana eta familia bizia 
bateratu behar direnean legean eta hitzarmen kolektibo aplikagarrian zehaztutako 
eskubideak ezagutzeko. 

Enpresa adjudikaziodunak lanaren, norberaren eta familiaren bizia bateratzeko neurriak 
zehaztuko ditu kontratua gauzatzeari atxikitako langileentzat eta honakoren bat izan 
daiteke: 

• Lan ordutegiak malguak izatea lanera sartu eta ateratzeko, etenaldietarako, 
edo jateko, kafea hartzeko, eta abar egiteko atsedenaldietarako. 

• Ordutegiak langileen eguneroko erritmoetara egokitzea: lan ordutegiak 
garraioen, eskolen, saltokien, eta abarren ordutegietara egokitzea. 

• Telelana: urrutitik egiten den lana, beti lanpostuan bertan egon gabe eta 
teknologia berriak erabiliz. 

• Babes ekonomikoa haur eskoletako eta mendekotasuna duten pertsonei arreta 
ematen dien beste zentro batzuetako gastuak ordaintzeko. 
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• Laneko erakundearen inguruan dauden haur eskoletan plazak erreserbatzea 
edo haurtzaindegi propioak izatea. 

• Erakundearen barne-prestakuntza lan ordutegian edo lan ordutegiaren zati 
baten barne egitea.  

• Bilerak atsedenaldietan ez jartzea. 
 

Gauzatzeari buruzko baldintza berezia betetzen dela egiaztatzeko, enpresa 
adjudikaziodunak 5 ERANSKINA erantsi beharko du. 

Kontratua gauzatzeari buruzko baldintza berezia betetzeko, enpresa adjudikaziodunak 
hasieran kontratua betetzeari atxikitako langileekin zerikusia duten ekintzen plangintza 
eta edukia egiaztatu beharko du. Kontratua amaitu baino lehen, enpresa 
adjudikaziodunak kontratuaren pertsona arduradunari txosten zehatza aurkeztuko dio, 
jarduerekin. Nolanahi ere, irismena eta hartzaileak zehaztuko dira. 

11.7. Langabeziak bereziki eragiten dien taldeetako pertsonak kontratatzea 

Adjudikaziodunak kontratua burutzeko beharrezkoak diren langileen kontratazio 
berri, baja eta ordezkapenetan, langabeziak bereziki ukituriko taldeetako pertsonak 
lehenesteko konpromisoa hartzen du, halako moldez non, egin beharreko lan 
kontratuaren ezaugarrien arabera ezintasuna dutela egiaztatu ezean, honako hau 
bermatuko baita: eginiko kontratazio berrien % 10 gutxienez talde horietakoak 
izatea. Zenbatzeko, prestazioa zati batean gauzatzeko enpresa edo erakunde 
azpikontratatuetako langileak ere kontuan hartuko dira. Konpromisoa 5. 
ERANSKINEKO ADIERAZPEN ARDURATSUAREN arabera hartuko da. 

Kontratua gauzatzen hasten denean, langileek subrogatu behar badute edo beste 
egoera batzuk ematen badira eta horien ondorioz aipatu ehunekoa ezin bada bete, 
ehuneko hori lortu arte enpresak kontratazio berri, baja eta ordezkapen guztietan 
halako pertsona profila kontratatu beharko du, kontratuaren indarraldian 
beharrezkoak izanez gero. 

Aurreko ataletan xedatzen denerako, lan merkatura iristeko zailtasun berezia duen 
pertsonatzat joko da honako talderen batekoa: 

 Lanik gabe luzaroan egon diren pertsonak 

 45 urtetik gorako pertsonak 

 30 urtetik beherakoak 

 Indarkeria matxistaren biktimak 
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 DSBEren hartzaileak langabezian 

 Egoitzarik gabeko pertsonak herri baliabideekin gizarte-laguntza prozesuan 

 Adin nagusiko gazteak, aldez aurretik Bizkaiko Foru Aldundiak 
babestutakoak 

  Desgaitasun fisikoa, intelektuala, sentsoriala, ikusizkoa edo mentala duten 
pertsonak 

 Pertsonak errefuxiatuaren estatutuarekin 

Adjudikaziodunak, kontratua gauzatzean, adjudikatutako kontratuaren zati bat 
azpikontratatzen bada, kontratuaren % 10 Enplegurako Zentro Berezien Erregistroan 
edo Gizarteratzeko Enpresen Erregistroan inskribatuak dauden enpresekin 
azpikontratatzeko konpromisoa hartzen du, betiere kontratuaren xedearen 
zehaztapenek ahalbidetzen dutenean. 

11.8. Aseguruak 

Zehaztapen Teknikoei buruzko Txostenean beren beregi xedatutakoaren kalterik 
gabe, kontratistak erantzukizun zibileko asegurua sinatu beharko du zerbitzurako oro 
har, erantzukizun orokorra, ugazabaren erantzukizuna eta burututako lanengatiko 
erantzukizuna bilduko dituena. Aseguratua kontratista izango da eta azpikontratista 
ere bai, egonez gero. Aseguruaren zenbatekoak erreserbarik gabe estali behar ditu 
zerbitzua egiten eta kontratuko betebeharrak betetzen ari diren bitartean 
gainontzekoei zuzenean edo zeharka eragin ahal zaizkien kalteak. 

Agiri honetako azalean zenbatekorik ageri ez bada, lanaren burutzapena 
aseguratzeko behar adinako zenbatekoa duen asegurua sinatuko da. Betiere 
zenbateko hori gutxienekoa eta zatiezina izango da, baina zerbitzu osoarengatik 
gainontzekoekin sor litezkeen gorabeheretara hedatuko da ondore berberekin, 
kontratistaren erantzukizunari, indarrean dauden arauei jarraituz eta zuzenbidezko 
jarduketen bitartez, benetan eskatu ahal zaizkion neurrian. 

Asegurua kontratatu arren, kontratista ez da bere erantzukizunetatik aske geratuko; 
horregatik, aseguru-etxeak ezarritako ez-betetzeak bereganatu beharko ditu. 

 

11.9. Hirugarrenen baimenak 

Lanaren Zuzendaritzak eta ZUGAZTEL, S.A.k bere gain hartu ahal dituzte egokitzat 
jotzen dituzten kontratuak eta kudeaketak. Hori gorabehera, kontratistak behar diren 
baimenak eta lizentziak eskatuko dizkio norbanako, elkarte, enpresa eta erakundeei, 
lana egokiro egiteko. Kontratistak ordainduko ditu baimen horien ondoriozko 
gastuak, halakorik badago. 
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Hori dela eta, kontratistak onartu egin beharko ditu ukituek euren eskubide eta 
eskumenak erabiliz ezartzen dizkioten baldintza eta preskripzio guztiak eta 
Administrazioaren iritziz lana hobeto egiteko komenigarriak edo zentzuzkoak diren 
eskaera eta gomendioak. 

 

11.10. Informazioaren segurtasuna 

Kontratistak hornitzaileentzat informazioaren segurtasun-araudia ezagutu eta bete 
beharko du. Dokumentua eskuragarri dago 
http://zugaztel.bizkaia.net/ca_contratacion.asp webgunean. 

Kontratistak arriskuaren transferentzia-hitzarmena sinatuko du eta zerbitzua 
eskaintzean erabili edo lortzen duen informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna 
eta eskuragarritasuna babesteko ezarriko dituen segurtasun-neurriak zehaztuko ditu. 

11.11. Kontratistari eskatu ahal zaizkion betebeharrak, gastuak eta zergak. 

Kontratistak, kontratua gauzatzean, gizarte, lan eta ingurumenaren arloan eskakizun 
aplikagarriak, Europar Batasuneko Zuzenbideak, Nazioko Zuzenbideak, hitzarmen 
kolektiboek edo ingurumen, gizarte eta lanari buruzko Nazioarteko Zuzenbideak 
xedatzen dituenak, beteko ditu, Estatuei lotzen badizkiete. Aldi berean, eskaintza 
egitean, araudia aplikatzeari buruzko adierazpen arduratsua egingo du, 5. ERANSKIN 
bezala sartutako ADIERAZPEN ARDURATSUAREN arabera. 

Nolanahi ere, enpresa kontratistak langileen 100eko 2an pertsona desgaituak 
erabiltzearen eskakizuna bete beharko du, 50 langile edo gehiago baditu, pertsona 
desgaituen eskubideei eta gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginak, 
azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutakoak, 42. 
artikuluan xedatutakoarekin bat. Horrez gain, 364/2005 Errege Dekretuak, apirilaren 
8koak, zehaztutako hautazko neurriak hartu beharko ditu eta, hala badagokio, 
berdintasun planaz hornituko da, legez edo konbentzioz izan behar badu.  

Honako gastu eta zerga hauek kontratistaren kontura izango dira: (i) iragarkien 
argitalpenaren ondoriozkoak; (ii) kontratua formalizatzekoak, eskritura publikoa 
egiten bada; (iii) eta kontratuaren xedea gauzatzeko lortu beharreko lizentzia eta 
baimen guztienak.  

Kontratista, halaber, kontratua bete ahal izateko egin behar diren gastu guztiak 
ordaintzera derrigortuta egongo da, hala nola gastu orokorrak, finantzarioak, aseguru 
gastuak, garraioak eta joan-etorriak, materialak, instalazioak, kargupean dituen 
langileen zerbitzu-sariak, frogatzeko eta probak egiteko gastuak, tasak eta zerga 
mota guztiak, BEZa, jarduera egiteagatik egoki dakiokeen zerga eta kontratuaren 
exekuziotik erator daitezkeen gastu guztiak kontratua indarrean dagoen bitartean. 
Beraz, gastu horiek guztiak ezin dira jasanarazi partida independente gisa. 

http://zugaztel.bizkaia.net/ca_contratacion.asp
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Enpresaburu adjudikaziodunaren langileek ezingo dituzte kontratu hau gauzatu 
bitartean eskuratzen dituzten datuak erabili kontratuan hitzartutako xederako baino, 
eta ez dizkiote inori jakinaraziko, ezta kontserbaziorako ere. 

Baldin eta, behar bezala informatu ez dutelako, ZUGAZTEL, S.A.k Datuak Babesteko 
Espainiako Bulegoaren zehapena jasotzen badu, enpresaburu adjudikaziodunak 
ordainduko du zehapena, eta, gainera, ez-betetze horrek eragindako kalte eta 
galerak ordaindu beharko dizkio ZUGAZTEL, S.A.ri. 

Enpresaburu adjudikaziodunak behar diren segurtasun neurriak hartu beharko ditu, 
neurri fisikoak, logikoak nahiz tekniko-administratiboak, instalazioen, programen eta 
datuen segurtasuna bermatzeko. Kontratuko prestazioa burutu ondoren datu 
pertsonalak suntsitu egin behar dira edo ZUGAZTEL, S.A.ri itzuli, eta beste 
horrenbeste egin behar da landu diren datu pertsonaletako baten bat duten euskarri 
edo agiri guztiekin. Enpresaburu adjudikaziodunak beste xede baterako erabiltzen 
baditu datuak, jakinarazi egiten baditu edo kontratuko klausula berezietan 
ezarritakoaren kontra baliatzen baditu, bera ere fitxategiaren erantzuletzat joko da, 
eta egin dituen arau-hausteengatik erantzun beharko du.   

Enpresaburu adjudikaziodunak, bere langileekin dituen kontratuetan, 
konfidentzialtasun klausula ezarri beharko du; horren bitartez, langileek konpromisoa 
hartuko dute euren eginkizunen ondorioz eskuratzen duten informazioa inori ez 
jakinarazteko eta euren xedeetarako edo hirugarrenen xedeetarako ez erabiltzeko, 
ez euren kontratuaren iraunaldian –lan-kontratua izan nahiz zuzenbidean onartutako 
beste edozein motatako kontratua izan–, ez geroago, harreman hori amaitutakoan; 
batez ere Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege 
Organikoaren 10. artikuluan aurreikusten diren kasuetan. 

Kontratistak 9.18 Atalean azaltzen diren aseguru polizak sinatu beharko ditu, atal 
horretan bertan ezarritako kontzeptu, zenbateko, estaldura, epe eta baldintzekin, 
Espainiako merkatuan kaudimen ezaguna izateagatik kontratazio organoak aldez 
aurretik ontzat emandako aseguru etxeekin. 

Aseguru poliza horrek ez du zertan izan kontraturako berariaz egindakoa, aitzitik, 
nahikoa izango da enpresaburuak bere jarduera orokorrerako kontrataturik eduki 
dezakeen erantzukizun zibileko aseguruaren poliza. 

Adjudikaziodunak nahitaezko aseguru poliza horiek sinatu izana kontratazio 
organoari frogatzeko moduan egon beharko du kontratua formalizatu aurretik. 

Edonola ere, adjudikaziodunak kontratuaren indarraldi osoan mantendu beharko du 
aseguru hori. 

11.12. Euren plantillan desgaitasuna duten langileak eduki behar dituzten enpresekiko 
kontratazio neurriak. 
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Kontratistak, kontratuaren indarraldian, beste betebehar batzuen artean, desgaitasuna 
duten langileak eduki beharko ditu, enpresako plantillaren 100eko 2 gutxienez, plantillan 
50 langile edo gehiago badaude. Kontratistak betebehar hori edukiko du, hain zuzen ere, 
Minusbaliatuak Gizarteratzeari buruzko apirilaren 7ko 13/1982 Legearen 38.1 artikuluaren 
arabera, edo bestela apirilaren 8ko 364/2005 Errege Dekretuak erregelamenduz 
garatutako ordezko neurriak hartu beharko ditu. 

Kontratistaren eginbeharra izango da, halaber, goian aipatutako betebeharra betetzen 
duela frogatzea kontratazio organoari, hala eskatzen diotenean, kontratuaren indarraldiko 
edozein unetan edo, betiere, behin betiko bermea itzuli aurretik.  

Kontratazio organoari honako agiri hauek aurkeztuko dizkio, betebehar hori betetzen duela 
frogatzeko: (i) enpresaren ziurtagiria, plantillan zenbat langile dituen adierazten duena, eta 
(ii) desgaitasuna duten langileekin egindako kontratuen kopia konpultsatuak. 

 

12. KONTRATUA BETETZEA  

12.1. Enpresabururen batek aurkeztutako eskaintzak kontra egiten badie (akatsen batengatik, 
edo hobekuntzak onartzeko baldintzak betetzen ez dituen hobekuntzaren batengatik, edo 
aldaerak onartzeko baldintzak betetzen ez dituen aldaeraren batengatik) agiri honetan eta 
baldintza tekniko berezien agirian ezarritako hornidura-baldintzei, eskaintza hori baztertu 
egingo da. 

12.2. Kontratua gauzatzerakoan agiri honetako eta baldintza tekniko berezien agiriko klausulak 
beteko dira, bai eta ZUGAZTEL, S.A.k, kontratuaren arduradunaren bitartez, kasua bada, 
kontratistari kontratua interpretatzeko ematen dizkien jarraibideak ere.  

12.3. Kontratistak erantzun beharko du emandako zerbitzuaren kalitateaz, bai eta kontratua 
gauzatu bitartean omisio, akats edo metodo ezegokien ondorioz ZUGAZTEL, S.A.k edo 
hirugarrenek jasandako ondorioez ere. 

12.4. Agiri honetan arautu gabeko gaiei dagokienez, SPKLTBren 212. artikuluan eta hurrengoetan 
eta lege testu beraren 305. artikuluan xedatutakoaren bidez arautuko da kontratu honen 
exekuzioa. 

12.5. Lanak egiteko epea Plegu honen AZALAREN “J” ATALEAN ezarrita dago, ZUGAZTEL, S.A.k 
lanak hasteko beren beregiko agindua ematen duenetik hasita, eskaintzak aldatzea ekar 
dezakeen kalterik gabe izanak edo egiaztapen, balorazio nahiz ziurtatze partzialetan onartu 
izanak ez dio inolako eskubiderik emango. 

12.6. ZUGAZTEL, S.A.k ezarritako kontratua betearazteko epea eta epe partzialak bete behar ditu 
kontratistak, baita proposamenarekin batera aurkeztutako Lan Plangintzarena ere, 8.7.4. 
klausulan adierazitakoari jarraituz. Hari egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla eta, atzeratuta 
ibiliko balitz epe osoarekiko edo zerbitzua emateko epe partzialekiko edo Lan Plangintza 
beteko ez balitz azken epea ez betetzeko moduan, Foru Sozietateak, bereizi gabe, SPKLTBn 
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ezarritako eran eta baldintzetan, kontratua suntsi dezake, edo eguneroko zigorrak ezarri, 
hain zuzen ere, kontratuaren prezioaren 1.000 euro bakoitzeko 0,20 euroko proportzioan, 
salbu eta Plegu honen AZALAREN “P” ATALEAN beste zigor batzuk berariaz zehaztu badira. 
Halaber, zigorrak ezarriko ditu, proportzio horretan gainera, kontratistak kontratua oker 
betearaziz gero. Halaber, zigorrak ezarriko ditu, proportzio horretan gainera, kontratistak 
kontratua oker betearaziz gero. 

Zigorrak ezarri eta ordaintzeak ez du kanpo uzten ZUGAZTEL, S. A. k jasotzeko eskubidea 
duen kalte ordaina, beti ere kontratistak berandu ibiltzeagatik sortuak badira. 

Atzerapena kontratistari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik bada, SPKLTBren 213.2 
artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio. 

12.7. Enpresa adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du beharrezkoa den informazio osagarria 
eta laguntza teknikoa emateko, kontratuaren emaitza behar bezala erabiltzeko (agiriak eta 
era guztietako informazioa). 

12.8. Lanak egin bitartean, enpresa adjudikaziodunaren ardurapekoak dira kontratua zuzen 
aplikatzea eta ezbeharraren arriskuak, hala materialarena nola langileena eta 
hirugarrenena,   

12.9. Adjudikaziodunak ordaindu beharko du hirugarrenei egiten zaizkien kalteengatiko kalte-
ordaina, SPKLTBren 214. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Era berean kalte-ordaina 
adjudikaziodunaren kontura izango da ZUGAZTEL, S.A.ri edo beraren menpeko langileren 
bati kalte egiten bazaio, arrazoi eurengatik eta arestian aipatutako 214. artikuluan 
ezarritako salbuespenekin. 

12.10. Kontratua adjudikaziodunaren arrisku eta menturara burutuko da eta adjudikaziodunak 
ZUGAZTEL, S.A.rengandik kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du SPKLTBren 214. 
artikuluan zehaztu eta ezarritako kasuetan eta eran. Alabaina, espedientean 
adjudikaziodunak frogatu egin beharko du ezbeharra gertatu aurretik zentzuzko neurriak 
hartu zituela ezbehar naturalen bat gertatzen bazen lanek eta tresnek ahalik eta kalte 
gutxien izan zezaten. 

12.11. Kontratua “azterlan” bat egiteko bada, zuzendariak lanak ikuskatu eta zaindu beharko ditu, 
baldintza teknikoen txostena eta kontratuko gainerako baldintzak kontuan izanda. 
Adjudikaziodunak aurkeztu beharreko lana zuzendariak sinatuko du ikuskatzaile eta 
zaintzaile den aldetik, eta behar bezalako titulazioa duen teknikariak ere bai. 

12.12. Lanak emateko eta egiteko modua bat etorriko da APKLAOren 23. artikuluan 
ezarritakoarekin. 

12.13. Ziurtagiri egokia emanez zehaztuko da kontratistak egindako prestazio osoa edo partziala 
bat datorren bera gauzatzeko eta betetzeko ezarri diren baldintzekin, eta, hala behar 
denean, kontratatutako prestazioak egiteko eta haiek jasotzean ikusitako akatsak 
zuzentzeko eskatu ahal izango da hurrengo klausulan adierazitako moduan. Egindako lanak 
ez badatoz bat kontratatu den prestazioarekin, kontratistari egotzi beharreko akatsak edo 
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hutsak egin direlako, ZUGAZTEL, S.A.k atzera bota ahal izango du; orduan, ordaintzeko 
betebeharraz salbuetsita geratuko da edo, hala dagokionean, ordaindutako prezioa 
berreskuratzeko eskubidea izango du. 

12.14. Berme-aldian zehar edo epe hori hasi baino lehen egiaztatzen bada egindako lanek akatsak 
edo hutsak dituztela, ZUGAZTEL, S.A.k kontratistari eskatu ahal izango dio bere erruz 
gertatu diren akatsak, hutsune teknikoak, oker materialak, alderauzketak eta lege edo 
arauen urratzeak zuzentzeko; horretarako gehienez bi hileko epea emango dio. 

12.15. Kontratua amaitzen denean, ZUGAZTEL, S.A.k kontratuaren xede izan diren lanak jasotzeko 
egintza formala egingo da. Une horretatik aurrera, agiri honetan ezartzen den bermearen 
epea zenbatzen hasiko da. 

13. KONTRATUA GAUZATZEKO ZUZENDARITZA. 

13.1. Kontratazio organoak edo, horren faltan, kontratazio organoak berak izendatutako 
ordezkariak zuzendu eta gainbegiratuko du zerbitzu kontratu hau. 

13.2. Kontratuaren arduradunak edo kontratazio organoaren ordezkariak eginkizun hauek izango 
ditu: 

a) Baldintza teknikoen agiria eta kontratuan edo xedapen ofizialetan ezarritako gainerako 
baldintza teknikoak interpretatzea. 

b) Kontratuko prestazio guztiak betetzeko behar diren baliabideak eta antolaketa egon 
daitezela eskatzea. 

c) Kontratuaren xedea lortzeko agindu egokiak ematea. 

d) Komeni diren aldaketak proposatzea. 

e) Ziurtagiri partzialak egitea, hala behar denean, eta egindako prestazioei dagozkien 
fakturak adostea, ezarritako burutzapen- eta ordainketa-epeen arabera.  

f) Kontratua gauzatu bitartean sor daitezkeen gorabehera guztiak izapidetzea. 

g) Kontratua ondo eta egokiro gauzatzeko eta hura gainbegiratzeko egokitzat jotzen dituen 
bileretarako deiak egitea. Enpresaburu adjudikaziodunaren ordezkaritzak derrigorrez joan 
beharko du bilera horietara, kontratua gauzatzean nola edo hala esku hartzen duten 
fakultatibo, teknikari, legelari edo espezialistek lagunduta. 

14. KONTRATUA ALDATZEA 

Kontratua soilik alda daiteke interes publikoko arrazoiak badaude, eta betiere, SPKLTBaren I. 
liburuko V. tituluan ezarritako kasuetan eta moduan, berorren 211. artikuluan araututa dagoen 
prozedura betez. Horrelakoetan, kontratazio organoak hitzartutako aldaketak kontratista guztiek 
onartu beharko dituzte.  
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15. LUZAPENAK 

Kontratua luzatu ahal izango da baldintzen agiri honen AZALEKO “Q” ATALEAN adierazitako 
moduan. Betiere, luzapen bakoitza baliozkoa izan dadin, kontratazio organoak hura onartzea 
erabaki beharko du beren-beregi eta aldez aurretik. 

Kontratua inola ere ezingo da aldeen arteko isilbidezko adostasunez luzatu. 

Hasieran jarritako behin betiko bermea luzapen aldiari aplikatu ahal izango zaio eta ez da haren 
zenbatekoa doitu beharrik izango, salbu eta luzapenarekin batera kontratuaren aldaketa ere 
onartzen denean. 

Aurreikusitako luzapenak egiten direnean, kontratuaren prezioa hasieran ezarritakoa izango da, 
baina luzapenaren urte bakoitzean prezioaren berrikuspena egingo da, aurreko urtean Estatistikako 
Institutu Nazionalak ezarritako KPIa aplikatuz. 

 

 

16. KONTRATUA  ETETEA 

 
ZUGAZTEL, S.A.ko kontratazio organoak kontratuaren exekuzioa etetea erabaki ahal izango du.  
 
Kontratistak kontratuaren exekuzioa eten dadila sustatu ahal izango du baldin eta ordainketa lau 
(4) hilabete baino gehiago atzeratzen bada. Horretarako, inguruabar hori ZUGAZTEL, S.A.ri 
jakinarazi beharko dio hilabete lehenago, etete horren ondorioz sor litezkeen eskubideak aitor 
daitezen. 
 
Klausula honetan aurreikusitako bi kasuetan, alderdiek akta egingo dute eta bertan jasoko dituzte 
(i) kontratua etetea eragin duten inguruabarrak eta (ii) kontratuaren exekuzioaren egitezko egoera. 

17. JASOTZEA ETA LIKIDAZIOA 

Kontratuaren indarraldi osoa igarotakoan, kontratistak kontratua bete duela ulertuko da baldin eta 
kontratuaren xedea guztiz gauzatu badu, kontratuaren baldintzen arabera eta ZUGAZTEL, S.A.ren 
gogara. Lanak jasotzea eta kontratuaren likidazioa SPKLTBren 222. artikuluan ezarritakoari jarraituz 
arautuko dira. Lanak jasotzean, ZUGAZTEL, S.A.k akats txikiak dituzten lanak onartu ahal izango ditu. 
Hala ere, aktan kontratistari epea ezarriko dio lanak zuzendu eta akatsik gabe uzteko. 
Horrelakoetan, akats horien zerrenda erantsiko da, kontratistak adostasunez sinatuta edo sinatu 
gabe, eta kontratistak hilabeteko  (1) epea izango du akatsak zuzendu edo konpontzeko.  

 
Kontratuko berme epea zerbitzuaren amaierako egunetik (jasotze-egintza formaletik) aurrera 
zenbatuko da, eta AZALEKO “K” ATALEAN ezarritako epea izango da, edo, adjudikaziodunak berme 
epe luzeagoa eskaintzeko konpromisoa hartu badu, baldintza teknikoen agirian ezarritako epea, 
haren proposamenaren arabera luzatuta. 
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Jasotze partzialak badaude, jasotako zatien bermearen epea dagozkien jasotze partzialen 
egunetatik aurrera hasiko da zenbatzen. 

 
Epe hori igarotakoan, kontratistak ez baditu akta horretan jasotako akats guztiak zuzendu edo 
konpondu, ZUGAZTEL, S.A.k kontratua suntsiarazi ahal izango du, eta kontratistak kalte-ordaina 
eman beharko dio ez-betetzearen ondorioz jasandako kalte eta galerengatik. Bidezkoa izango da, 
betiere, behin betiko bermea konfiskatzea, horrelakorik jarri bada.   

 
Kontratuaren likidazioa onetsita eta berme epea igarota, behin betiko bermearen gainean egikaritu 
beharreko erantzukizunik ez badago, bermea itzultzeko edo kitatzeko erabakia hartuko da. 

 
Kontratua amaitzen denetik urtebete igaro eta artean ez bada ez harrera formalik ez likidaziorik 
egin, eta horren arrazoiak ezin bazaizkio kontratistari egotzi, orduan, bermea itzuli edo kitatu 
egingo da, baina horretarako beharrezkoa izango da SPKLTBren 102. artikuluan aipatzen diren 
erantzukizunak ez gertatzea. Hori guztiori, APKLAOren 65.3 artikuluan xedatutakoa ezertan eragotzi 
gabe. 

18. KONTRATUAREN LAGAPENA ETA AZPIKONTRATATZEA 

18.1. Kontratua lagatzeko eskatzen diren baldintzei dagokienez SPKLTBeko 226. artikuluan 
xedatutakoa beteko da. Nolanahi ere, ZUGAZTEL, S.A.k aldez aurretik eta berariaz 
baimendu behar du kontratuaren lagapena. 

Kontratua ezin izango da laga hasierako kontratistaren ezaugarri pertsonalak edo teknikoak 
hartu badira kontuan kontratua adjudikatzerakoan. 

18.2. Azpikontratazioa 

Kontratua zuzenduko duten azpikontratazioari buruzko berariazko arauak agiri honetako 
AZALAREN "T" ATALEAN zehaztuko dira, hala denean. 

Kontratistak zerbitzuaren zati bat hitzartu ahalko du hirugarrenekin, kontratuak edo plegu 
honetako inprimaki azalak bestelakoa adierazi ezean edo, haren izaera eta baldintzak 
direla-eta, esleipendunak zuzenean gauzatu behar dela ondorioztatu ezean. 

Kontratistak egin nahi dituen azpikontratazioei SPKLTBko 227. artikuluan ezarritako 
xedapenak aplikatuko zaizkie. Hortaz, agiri honetako azalean ez bada agertzen inolako 
mugarik, kontratistak esleipenaren zenbatekoaren % 60, gehienez, azpikontratatu ahalko 
du. Hala ere, egin beharreko azpikontratazioa ZUGAZTEL, S.A.ri jakinarazteko idazkian 
adierazi beharko dira, arau horretan ezarritako baldintzez gain, azpikontratazioa 
gauzatzeko baldintza teknikoak. Gehieneko ehunekoa zenbatzeko, kontratista nagusiari 
lotutako enpresek amaitu dituzten azpikontratuak ez dira kontuan hartuko. Horiek 
Merkataritzaren Kodeak 42. artikuluan aurrez ikusitako ustezkoetan sartuak daude. 

ZUGAZTEL, S.A.k jakinarazi zaion azpikontratazioa ez onartzeko eskubidea izango du, 
horretarako arrazoiak emanez, baldin eta uste badu proposatu den azpikontratista horren 
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gaitasun teknikoa egiaztatu ez dela edo ez direla behar bezala bermatu azpikontratua 
burutzeko baldintza teknikoak. 

Azpikontratistek soilik izango dituzte betebeharrak kontratista nagusiaren aurrean. Beraz, 
ZUGAZTEL, S.A.ren aurrean, kontratista nagusiari dagokio kontratua betetzeko 
erantzukizuna, agiri hau eta kontratuaren terminoak zehatz-mehatz betez. 

19. KONTRATUA AZKENTZEA ETA BERME-ALDIA 

19.1. Kontratua azkendu egingo da amaitu, bete edo ebazten denean. 

19.2. Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izango dira agiri honetan ezarritakoak eta SPKLTBren 
223. eta 308. artikuluetan eta Kode Zibilean aurreikusitakoak. 

19.3. Berme-aldia kontratuan ezarriko da eta kontratuaren xede izan diren lanak modu 
formalean jasotzen diren egunaz gero (agiri honetako 12.12. klausulan azaldutakoa) hasiko 
da zenbatzen. Dena den, berme-aldia ezin da izan plegu honetako AZALAREN "K" ATALEAN 
ezarritakoa baino laburragoa. 

Berme-aldia amaitzean ZUGAZTEL, S.A.k ez badio kontratistari esan emandako zerbitzuan 
edo aholkularitza nahiz laguntza teknikoa behar izan duten lanetan oztopo, oker edo 
akatsak aurkitu dituela, kontratua iraungi egingo da eta horrekin batera kontratistaren 
erantzukizuna ere bai. Alabaina, salbuespen modura, ezkutuko akatsak edo hutsak 
aurkitzen badira kontratista horien arduraduna izango da, berme-aldia amaitu arren. 

19.4. Kontratistaren erruagatik azkentzen bada kontratua, bertan ezarritako prestazioak 
itzultzeaz gainera ZUGAZTEL, S.A.k kontratistak kontratua ez betetzeagatik eragin dituen 
kalte eta galeren ordaina jasotzeko eskubidea izango du 

19.5. ZUGAZTEL, S.A.k eskubidea izango du kontratu honi dagozkion zehaztapen teknikoen 
agirian jasota dauden norainokoa eta jarduerak osorik edo zati batean burutzeko. 

19.6. ZUGAZTEL, S.A.k bere kabuz hutsaldu ahal izango du kontratua, egin diren eta Zugaztel, S.A.k 
onartu dituen lanen zati proportzionala ordainduta. 

20. JURISDIKZIO ESKUDUNA. 

Kontratu hau prestatzeari, adjudikatzeari, interpretatzeari, betetzeari eta azkentzeari buruzko gaietan 
gertatzen diren gorabeherak ebazteko jurisdikzio zibileko epaitegiak izango dira eskudun (SPKLren 21.2. 
artikulua); alderdi biek borondatez Bilboko auzitegien eta epaitegien barrutiari men egiten diote eta 
berariaz uko egiten diote dagozkien foru guztiei. 
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Jn./And.:  ..................................................................................................................................................  

NAN zk.:  ..................................................................................................................................................  

Honako enpresaren ordezkari gisa:  .........................................................................................................  

IFZ:  ..........................................................................................................................................................  

Bulegoak (helbidea):  ...............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Kontratazioaren Oinarrizko Baldintzetan ezarri bezala egiaztatu dut, eta honakoa adierazi nahi dut: 

(1) Jakitun dago ZUGAZTEL, S.A.k Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean eta ZUGAZTEL, S.A.ren 
kontratugilaren profilean argitaratutako iragazkiaz. Horren bidez honako kontraturako 
LEHIAKETArako deaildia egiten da: 
___________________________________________________________________________
____________. 

(2) Baldintza Teknikoen Agiria eta Kontratazioaren Oinarrizko Baldintzen Agiria aztertu eta 
ezagutzen ditut, baita gainerako dokumentazioa ere. 

(3) Halaber, Kontratazioaren Oinarrizko Baldintzen Agiriaren lehenengo klausulak aipatzen dituen 
legezko eta arauzko testuak ezagutzen ditut. 

(4) Goiko 2, 3 eta 5. ataletan eta hurrengo atalean aipatutako agiri, lege eta araudiak oso-osorik 
onartzen dituela eta men egiten diela; eta bereziki, erabat onartzen duela klausuletariko bat, 
Zerga Administrazioak ZUGAZTEL, S.A.ri beraren datuak laga ahal izango dizkiola dioen 
klausula hain zuzen ere. 

(5) Aipatutako kontratua ondorengo prezio guztizkoarekin gauzatzeko konpromisoa hartu dut. 

 

Zerga oinarria:    _____ euro 

BEZ:     _____ euro 

Eskaintzaren zenbatekoa guztira _____ euro 

 

Lekua, eguna eta sinadura 

… … … … … …n, … … …(e)ko … … … … … … …aren … …(e)(a)n 

 

SINADURA, 
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Jn./And.:  ..................................................................................................................................................  

NAN zk.:  ..................................................................................................................................................  

Honako enpresaren ordezkari gisa:  .........................................................................................................  

IFZ:  ..........................................................................................................................................................  

Bulegoak (helbidea):  ...............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 

Ez berak, ez ordezkatzen duen merkataritza-sozietateak, ez sozietateko gobernu-organoak osatzen 
dituzten pertsonek, 3/2011 Errege Dekretu Legegileak, azaroaren 14koak, Sektore Publikoaren Kontratuei 
buruzko Legearen Testu Bateratua onartzen duenak, 60. artikuluan aipatutako debeku arrazoirik ez dutela 
egiaztatzen du, ZUGAZTEL, S. A.rekin kontratua egiteko. 

Halaber, adierazi du enpresak egunean dituela bere zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. 

Eta ZUGAZTEL, S.A.rekin kontratatzeko, lizitatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioaren 
ondorioetarako ager dadin, ziurtagiri hau eman da. 

 

Lekua, eguna eta sinadura 

… … … … … …n, … … …(e)ko … … … … … … …aren … …(e)(a)n 

 

SINADURA, 
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JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAREN AITORPENARI BURUZKO EREDUA 
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Jn./And.:  ..................................................................................................................................................  

NAN zk.: :  .................................................................................................................................................  

Honako enpresaren ordezkari gisa:  .........................................................................................................  

IFZ:  ..........................................................................................................................................................  

Bulegoak (helbidea):  ...............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 

Honakoa adierazi du, bere erantzukizunpean: 

Tokiko zerga-ordainketan indarrean dagoen arautegiaren arabera eta, zehazki, Jarduera Ekonomikoen 
gaineko Zerga arautzen duenaren arabera, zerga honen matrikulan alta adierazpena aurkeztu behar du, 
ondoko epigrafe hauetan, gaurko egunean baja hartu gabe: 

 ..............................................   .............................................   ...................................  

 ..............................................   .............................................   ...................................  

 ..............................................   .............................................   ...................................  

 ..............................................   .............................................   ...................................  

 ..............................................   .............................................   ...................................  

 

Lekua, eguna eta sinadura 

… … … … … …n, … … (e)…ko … … … … … … …aren … …(e)(a)n 

 

SINADURA, 

 

 

 

 

 

 



 

 
4. ERANSKINA 

 
DESGAITASUNA DUTEN LANGILEAK KONTRATATZEKO KONPROMISOARI BURUZKO 

ERANTZUKIZUNEKO AITORPENAREN EREDUA 
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………………… jaunak/andreak, bere izenean edo …………  enpresari (IFK: ….………………) ordezkatuz, 
…………………………………………………..... den neurrian, ondorengoa 
 
AITORTZEN DU: 
 
Kontratuaren esleipenduna izanez gero, horren indarraldian enpresan lanean dihardutenen artean 
100eko 2a desgaitasuna duten langileak minusbaliatuak izatearen obligazioa betetzeko konpromisoa 
onartzen duela, 50 langile edo gehiago baditu, 13/1982 Legeak, apirilaren 7koak, Minusbaliatuak 
Gizarteratzeari buruzkoak, 38.1. artikuluan xedatutakoaren arabera. Bestela, apirilaren 8ko 364/2005 
Errege Dekretuak xedatutako hautabidezko neurriak hartuko dituela.  
 
Era berean, kontratuaren indarraldian, edozein unetan, kontratazio-organoak eskatuz gero edo, hala 
badagokio, behin betiko bermea itzuli baino lehen, obligazio hori betetzen duela egiaztatzeko 
konpromisoa hartzen du. 
 
 
 

.............................n, .....(e)..ko ....................aren .......(e)(a)n 
 
 
 
 
 
 
Sinatua: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oharra: adierazi aitortzaileak enpresan duen ordezkaritza. 

 



 

 
5. ERANSKINA 

 
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPEN EREDUA, KONTRATAZIO, BERDINTASUN ETA 

KONTZILIAZIOARI BURUZKO BETEBEHARREI DAGOKIENEZ 
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……………………………………………………jaunak/andreak, bere izenean edo 
……………………………………………enpresaren, ……..…………IFK zenbakia duenaren, izenean eta 
………………………...……………………….izanik 

 

AITORTU DU: 

Eskaintza eratzeko kontuan hartu direla Europar Batasuneko Zuzenbidean ezarrita dagoen eta aplikatu behar den araudia, 
ingurumenari, arlo sozialari edo lanekoari dagokionez, eta tokiko Zuzenbidea, hitzarmen kolektiboak, edo Estatuarekin 
zerikusia duten nazioarteko zuzenbideko xedapenak, ingurumenari, arlo sozialari edo lanekoari buruzkoak, beti ere kontratua 
egikaritzean parte hartzen duten langileen laneko eskubideak aplikatu direla bermatuz. 

Adjudikaziodunak izanez gero, kontratuko jarduera gauzatzen duten langileei aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa 
jakinarazteari buruzko egikaritzeko baldintza berezia beteko dela. Horrez gain, behin kontratua adjudikatzen denean, langile 
horiei eraginkortasunez aplikatu zaizkien laneko baldintzei buruz behar besteko informazioa emateko derrigortasuna ere bete 
egingo da. 

Adjudikaziodunak izanez gero, kontratua egikarituko duen plantillari  indarrean dagoen arloko eta lurraldeko hitzarmen 
kolektiboan zehaztutako lan baldintzak aplikatzeari buruzko egikaritzeko baldintza berezia beteko dela; hitzarmen horren 
barruan dago eta horrekin garatzen da kontratuko prestazioa, eta hori guztia bertan zehaztuta dagoena hobetzea albo batera 
utzi gabe. Zehazki, aurretik adierazitako eta aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan jasota dagoen soldata ordaintzeko 
betebeharra hartuko da, eta behin kontratua adjudikatzen denean soldata ezin izango da bertan adierazitakoa baino 
baxuagoa izan. 

Kontratuaren adjudikazioduna izanez gero eta kontratuak irauten duen bitartean, enpresan 50 langile edo gehiago badaude, 
gutxienez plantilla guztiaren % 2 desgaitasuna duten langileak izango dira. Hori guztia azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako 
Errege Dekretuak onetsitako desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren 
testu bateginaren 42. artikuluarekin bat eginez. Horrela ez bada, apirilaren 8ko 364/2005 Errege Dekretuan zehaztutako 
beste neurri batzuk hartuko dira edo hala badagokio, Berdintasun Plan bat izan beharko du enpresak.  

Eskaintza eratzeko kontuan hartu da Europar Batasuneko Zuzenbidean, tokiko Zuzenbidean, hitzarmen kolektiboetan edo 
Estatuarekin zerikusia duten nazioarteko zuzenbideko xedapenetan emakume eta gizonen berdintasunaren alorrean 
zehaztuta dagoen eta aplikatu beharreko araudia.  

Kontratua egikaritzeko langileak kontratatu behar baldin badira eta kontratua egikaritzeko plantillako emakume kopurua 
desorekatuta baldin badago, egingo diren kontratazio guztien % 50 emakumeak izango dira. 

Kontratuaren arduradunaren aurrean aipatutako betebeharrak bete direla bermatzeko konpromisoa hartzea honek hala 
eskatzen duenean, kontratuaren indarraldiak irauten duen bitarteko edozein unetan edo edonola ere, azkenengo ziurtagiria 
bidali aurretik. 

.............................n, 2.......(e)ko....................aren.......(e)(a)n 

Sinatuta: 

 

Oharra: Adierazi aitortzaileak enpresan duen ordezkaritza: 



6. ERANSKINA 
 

EUSKARA EZAGUTZA EGIAZTATZEKO  EREDUA 
 

  

Jn./And.: ...........................................................................................................................................  

NAN zk.: :  .........................................................................................................................................  

Honako enpresaren ordezkari gisa:  ................................................................................................  

IFZ:  ...................................................................................................................................................  

 

 

Egiaztatzen du beharrezko baliabideak eta gaitasuna dituela lanak egiteko behar diren agiriak, 
mezuak, txostenak e.a., euskaraz lantzeko. 

 

Eta lizitatzaileek Zugaztel, S. A.rekin kontratatzeko aurkeztu beharreko agirien 
ondorioetarako, ziurtagiri hau egiten du. 
 
 
 
 
 

Lekua, eguna eta sinadura 

… … … … … …n, … … …(e)ko … … … … … … …aren … …(e)(a)n 

 

SINADURA, 
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	9.13.4. Proposamen onuragarrienari dagokionez parra egin duten zenbait enpresa lizitatzailek frogatzen baldin badute ehuneko 2tik gorako portzentajean lan-harremana dutela desgaitasuna duten pertsonekin, kontratuaren adjudikazioan lehentasuna izango d...
	9.13.5.Kontratua bi (2) hilabeteko epean adjudikatuko da, proposamenak aurkezteko ezarritako epea amaitzen den egunetik bertatik hasita. Kontratazio organoak epe hori luzatu ahal izango du, hamabost (15) egun natural gehituta, eskaintzetan balio ezohi...
	9.13.6.Kontratua adjudikatu aurretik, kontratazio organoak proposamen ekonomikoki onuragarriena aurkeztu duen enpresaburuarengana joko du, eta eskatuko dio hurrengo atalaren arabera beharrezkoa den dokumentazioa aurkez dezala, kontratua berari adjudik...
	9.14. Agiriak aurkeztea
	9.15. Adjudikazioa
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	10.1. ZUGAZTEL, S.A.k kontratua formalizatu aurretik eskaintzaren edukia eta dokumentazio administratiboa egiaztatzeko ahalmena izango du.
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	10.6. Kontratu hau dokumentu pribatu batean formalizatuko da, lizitazioaren baldintzei hertsiki lotuta. Nolanahi ere, alderdiek eskritura publikoa egiteko eska dezakete. Eskritura publiko horren gastu guztiak adjudikaziodunaren kontura izango dira.
	10.7. ZUGAZTEL, S.A.k bere kontratatzaile-profilean argitara emango du kontratuaren formalizazioaren iragarkia, adjudikazioaren iragarkian jarritako datu berak emango dituena.
	10.8. Baldin eta, kontratistari egotzi ahal zaizkion arrazoiengatik, kontratua ezin bada adierazitako epean formalizatu, kontratua suntsiarazi egingo da eta eragindako kalte eta galerengatiko kalte-ordaina eskatuko da. Kontratua hurrengo lizitatzailee...
	10.9. Adjudikaziodunak ordainduko ditu kontratua formalizatzeak dakartzan gastu eta zerga guztiak.
	10.10. Kontratistak, kontratua betetzen ari dela, kontratuaren xedearekin zerikusia duten eta publikoak edo jakinak ez diren datu eta aurrekariak jakiten baditu, isilpean gorde beharko ditu.
	10.11. Kontratua formalizatu arte ezingo da betetzen hasi, SPKLTBren 113. artikuluan aurreikusitako kasuetan izan ezik (larrialdikoak deklaratzen diren kontratazio espedienteak).
	11.1. Kontratistari ordaintzea
	11.2. Industriaren babesa
	11.3. Kontratua adjudikatzen zaion enpresaren langileen gaineko arau bereziak.
	a. Enpresa kontratistako langileek ZUGAZTEL, S.A.ri jakinarazi beharko dioten edozein komunikazio igortzea eta transmititzea, kontratua betetzeari dagokionez.
	b. Enpresa kontratistaren lan arauak betetzea kontrolatzea, bereziki langileak lantokian bertaratzeari eta oporrak izateari dagokienez, kontratatutako zerbitzua ematea aldatu ez dadin
	11.4. Lan eta gizarte betebeharrak.
	11.5. Kontratua betetzeko baldintza bereziak, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako.
	11.6. Familia bizitza eta lana bateratzeko modua errazten duten neurriak.
	11.7. Langabeziak bereziki eragiten dien taldeetako pertsonak kontratatzea
	11.8. Aseguruak
	11.9. Hirugarrenen baimenak
	11.10. Informazioaren segurtasuna
	11.11. Kontratistari eskatu ahal zaizkion betebeharrak, gastuak eta zergak.
	11.12. Euren plantillan desgaitasuna duten langileak eduki behar dituzten enpresekiko kontratazio neurriak.
	12.1. Enpresabururen batek aurkeztutako eskaintzak kontra egiten badie (akatsen batengatik, edo hobekuntzak onartzeko baldintzak betetzen ez dituen hobekuntzaren batengatik, edo aldaerak onartzeko baldintzak betetzen ez dituen aldaeraren batengatik) a...
	12.2. Kontratua gauzatzerakoan agiri honetako eta baldintza tekniko berezien agiriko klausulak beteko dira, bai eta ZUGAZTEL, S.A.k, kontratuaren arduradunaren bitartez, kasua bada, kontratistari kontratua interpretatzeko ematen dizkien jarraibideak e...
	12.3. Kontratistak erantzun beharko du emandako zerbitzuaren kalitateaz, bai eta kontratua gauzatu bitartean omisio, akats edo metodo ezegokien ondorioz ZUGAZTEL, S.A.k edo hirugarrenek jasandako ondorioez ere.
	12.4. Agiri honetan arautu gabeko gaiei dagokienez, SPKLTBren 212. artikuluan eta hurrengoetan eta lege testu beraren 305. artikuluan xedatutakoaren bidez arautuko da kontratu honen exekuzioa.
	12.5. Lanak egiteko epea Plegu honen AZALAREN “J” ATALEAN ezarrita dago, ZUGAZTEL, S.A.k lanak hasteko beren beregiko agindua ematen duenetik hasita, eskaintzak aldatzea ekar dezakeen kalterik gabe izanak edo egiaztapen, balorazio nahiz ziurtatze part...
	12.6. ZUGAZTEL, S.A.k ezarritako kontratua betearazteko epea eta epe partzialak bete behar ditu kontratistak, baita proposamenarekin batera aurkeztutako Lan Plangintzarena ere, 8.7.4. klausulan adierazitakoari jarraituz. Hari egotzi ahal zaizkion arra...
	Zigorrak ezarri eta ordaintzeak ez du kanpo uzten ZUGAZTEL, S. A. k jasotzeko eskubidea duen kalte ordaina, beti ere kontratistak berandu ibiltzeagatik sortuak badira.
	12.7. Enpresa adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du beharrezkoa den informazio osagarria eta laguntza teknikoa emateko, kontratuaren emaitza behar bezala erabiltzeko (agiriak eta era guztietako informazioa).
	12.8. Lanak egin bitartean, enpresa adjudikaziodunaren ardurapekoak dira kontratua zuzen aplikatzea eta ezbeharraren arriskuak, hala materialarena nola langileena eta hirugarrenena,
	12.9. Adjudikaziodunak ordaindu beharko du hirugarrenei egiten zaizkien kalteengatiko kalte-ordaina, SPKLTBren 214. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Era berean kalte-ordaina adjudikaziodunaren kontura izango da ZUGAZTEL, S.A.ri edo beraren men...
	12.10. Kontratua adjudikaziodunaren arrisku eta menturara burutuko da eta adjudikaziodunak ZUGAZTEL, S.A.rengandik kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du SPKLTBren 214. artikuluan zehaztu eta ezarritako kasuetan eta eran. Alabaina, espedientean a...
	12.11. Kontratua “azterlan” bat egiteko bada, zuzendariak lanak ikuskatu eta zaindu beharko ditu, baldintza teknikoen txostena eta kontratuko gainerako baldintzak kontuan izanda. Adjudikaziodunak aurkeztu beharreko lana zuzendariak sinatuko du ikuskat...
	12.12. Lanak emateko eta egiteko modua bat etorriko da APKLAOren 23. artikuluan ezarritakoarekin.
	12.13. Ziurtagiri egokia emanez zehaztuko da kontratistak egindako prestazio osoa edo partziala bat datorren bera gauzatzeko eta betetzeko ezarri diren baldintzekin, eta, hala behar denean, kontratatutako prestazioak egiteko eta haiek jasotzean ikusit...
	12.14. Berme-aldian zehar edo epe hori hasi baino lehen egiaztatzen bada egindako lanek akatsak edo hutsak dituztela, ZUGAZTEL, S.A.k kontratistari eskatu ahal izango dio bere erruz gertatu diren akatsak, hutsune teknikoak, oker materialak, alderauzke...
	12.15. Kontratua amaitzen denean, ZUGAZTEL, S.A.k kontratuaren xede izan diren lanak jasotzeko egintza formala egingo da. Une horretatik aurrera, agiri honetan ezartzen den bermearen epea zenbatzen hasiko da.
	13.1. Kontratazio organoak edo, horren faltan, kontratazio organoak berak izendatutako ordezkariak zuzendu eta gainbegiratuko du zerbitzu kontratu hau.
	13.2. Kontratuaren arduradunak edo kontratazio organoaren ordezkariak eginkizun hauek izango ditu:
	a) Baldintza teknikoen agiria eta kontratuan edo xedapen ofizialetan ezarritako gainerako baldintza teknikoak interpretatzea.
	b) Kontratuko prestazio guztiak betetzeko behar diren baliabideak eta antolaketa egon daitezela eskatzea.
	c) Kontratuaren xedea lortzeko agindu egokiak ematea.
	d) Komeni diren aldaketak proposatzea.
	e) Ziurtagiri partzialak egitea, hala behar denean, eta egindako prestazioei dagozkien fakturak adostea, ezarritako burutzapen- eta ordainketa-epeen arabera.
	f) Kontratua gauzatu bitartean sor daitezkeen gorabehera guztiak izapidetzea.
	g) Kontratua ondo eta egokiro gauzatzeko eta hura gainbegiratzeko egokitzat jotzen dituen bileretarako deiak egitea. Enpresaburu adjudikaziodunaren ordezkaritzak derrigorrez joan beharko du bilera horietara, kontratua gauzatzean nola edo hala esku har...
	18.1. Kontratua lagatzeko eskatzen diren baldintzei dagokienez SPKLTBeko 226. artikuluan xedatutakoa beteko da. Nolanahi ere, ZUGAZTEL, S.A.k aldez aurretik eta berariaz baimendu behar du kontratuaren lagapena.
	Kontratua ezin izango da laga hasierako kontratistaren ezaugarri pertsonalak edo teknikoak hartu badira kontuan kontratua adjudikatzerakoan.
	18.2. Azpikontratazioa
	Kontratua zuzenduko duten azpikontratazioari buruzko berariazko arauak agiri honetako AZALAREN "T" ATALEAN zehaztuko dira, hala denean.
	Kontratistak zerbitzuaren zati bat hitzartu ahalko du hirugarrenekin, kontratuak edo plegu honetako inprimaki azalak bestelakoa adierazi ezean edo, haren izaera eta baldintzak direla-eta, esleipendunak zuzenean gauzatu behar dela ondorioztatu ezean.
	Kontratistak egin nahi dituen azpikontratazioei SPKLTBko 227. artikuluan ezarritako xedapenak aplikatuko zaizkie. Hortaz, agiri honetako azalean ez bada agertzen inolako mugarik, kontratistak esleipenaren zenbatekoaren % 60, gehienez, azpikontratatu a...
	ZUGAZTEL, S.A.k jakinarazi zaion azpikontratazioa ez onartzeko eskubidea izango du, horretarako arrazoiak emanez, baldin eta uste badu proposatu den azpikontratista horren gaitasun teknikoa egiaztatu ez dela edo ez direla behar bezala bermatu azpikont...
	Azpikontratistek soilik izango dituzte betebeharrak kontratista nagusiaren aurrean. Beraz, ZUGAZTEL, S.A.ren aurrean, kontratista nagusiari dagokio kontratua betetzeko erantzukizuna, agiri hau eta kontratuaren terminoak zehatz-mehatz betez.
	19.1. Kontratua azkendu egingo da amaitu, bete edo ebazten denean.
	19.2. Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izango dira agiri honetan ezarritakoak eta SPKLTBren 223. eta 308. artikuluetan eta Kode Zibilean aurreikusitakoak.
	19.3. Berme-aldia kontratuan ezarriko da eta kontratuaren xede izan diren lanak modu formalean jasotzen diren egunaz gero (agiri honetako 12.12. klausulan azaldutakoa) hasiko da zenbatzen. Dena den, berme-aldia ezin da izan plegu honetako AZALAREN "K"...
	19.4. Kontratistaren erruagatik azkentzen bada kontratua, bertan ezarritako prestazioak itzultzeaz gainera ZUGAZTEL, S.A.k kontratistak kontratua ez betetzeagatik eragin dituen kalte eta galeren ordaina jasotzeko eskubidea izango du
	19.5. ZUGAZTEL, S.A.k eskubidea izango du kontratu honi dagozkion zehaztapen teknikoen agirian jasota dauden norainokoa eta jarduerak osorik edo zati batean burutzeko.
	19.6. ZUGAZTEL, S.A.k bere kabuz hutsaldu ahal izango du kontratua, egin diren eta Zugaztel, S.A.k onartu dituen lanen zati proportzionala ordainduta.
	Kontratu hau prestatzeari, adjudikatzeari, interpretatzeari, betetzeari eta azkentzeari buruzko gaietan gertatzen diren gorabeherak ebazteko jurisdikzio zibileko epaitegiak izango dira eskudun (SPKLren 21.2. artikulua); alderdi biek borondatez Bilboko...

