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I. KONTRATUAREN ELEMENTUAK
1. KONTRATUAREN ARAUBIDE JURIDIKOA
a)
Egin beharreko kontratazioa zerbitzu eta hornidurarako kontratutzat jotzen da, arauketa
harmonizatuari lotuta ez dagoena, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko
30/2007 Legearen (aurrerantzean, “SPKL”) 3.1.d), 33.b), 13, 16.1.c) eta 175 artikuluetan
ezarritakoaren arabera. Ondorioz, kontratua honako hauen arabera egingo da:
(i)Prestakuntza eta adjudikazioari dagokionez, kontratua EEE/EVEren Zuzendaritza Batzordeak
SPKLaren 175. artikuluan barneratutako eskakizunak betetzearren 2008ko ekainaren 24an
onartu zituen kontratazio arloko barne instrukzioetan (aurrerantzean, “KABI”) ezarritakoari
jarraituz eta Plegu honetan zehaztutakoaren arabera egingo da; zuzenbide pribatuko arauak
ere aplikatuko dira horien osagarri.
(ii) Betetzeari, ondorioei eta iraungitzeari dagokienez, kontratua Administrazio-Klausula
Berezien eta Baldintza Teknikoen Plegua (aurrerantzean, “Plegua”) eta honen eranskinen
arabera egingo da; adjudikaziodunaren eskaintzaren arabera Pleguaren aurkakoa ez den
guztian; eta kontratua formalizatzeko dokumentuaren arabera. Agiri horiek guztiek kontu-izaera
izango dute. Kontratuaren betetzeari, ondorioei eta iraungitzeari buruzko araubidea Zuzenbide
pribatua izango da.
(iii) Pleguaren eta gainerako kontratu-agirien arteko diskordantzia gertatuz gero, Plegua
nagusiko da. Era berean, Administrazio-Klausula Bereziak nagusituko zaizkie Baldintza
Teknikoei, haien arteko kontraesana gertatzekotan.
Zuzenbide pribatuko arauak aplikatuko dira horren osagarri.
b) Pleguaren edozein alderditako ezjakintasunak edo bertan bildutako eranskinen edo KABIen
gaineko ezjakintasunak ez du kontratista salbuetsiko kontratua betetzeko obligaziotik.

2. KONTRATUAREN HELBURUA
Plegu honi dagokion kontratuaren helburua hauxe da: 125 metroko sakonera izango duten 48
zundaketa egitea, trukaketa geotermiko erabiltzeko. Hori guztia I. Eranskinean azaldutako
zehaztapenen eta II. Eranskinean bildutako baldintza teknikoen arabera. Eragiketa arrazoiak
direla eta, egin beharreko lanen tamainagatik eta ezarritako epeengatik, EEE/EVEk erabaki
dezake bi enpresa kontratatzea lanak egiteko.

3. KONTRATUAREN PREZIOA
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a) I. Eranskinean ageri da lizitazioaren aurrekontua, eta bertan, aparteko partidatzat azaldu
beharko da EEE/EVEk jasan beharreko Balio Erantsiaren gaineko Zerga (“BEZ”)
b) Kontratuaren prezioa adjudikazioari dagokiona izango da, eta BEZ aparteko partidatzat
sartuko da bertan.
Kontratuaren prezioan gainerako zergak, tasak eta era guztietako kanon aplikagarriak sartuta
daudela ulertuko da, bai eta Plegu honetan bildutako betebeharrak betetzeak kontratistari ekar
diezazkiokeen gastu guztiak ere (gastu orokorrak, finantzarioak, onurak, aseguruak, garraioa
eta joan-etorriak, berarentzat lan egiten duen pertsonal teknikoaren ordainsariak, bisak, etab.).
c) I. Eranskinean azaltzen da, halaber, prezioa ezartzeko sistema, zerbitzuak izango duen
kostuen arabera finkatu dena.

4. BURUTZEKO EPEA
a) Kontratua burutzeko epea zerbitzua prestatzen hasten den egunetik hasiko da kontatzen.
b) Alderdi sinatzaileen arteko adostasunaz, kontratua amaitu aurretik, premiazkotzat jo
daitekeen heinean luzatu ahal izango da burutzeko epea, aldian aldiko inguruabarrei
erreparatuta.

5. ENPRESARIAK KONTRATATZEKO DUEN AHALMEN ETA KAUDIMENA
5.1. Gaitasuna eta ahalmena
a) Jarduteko gaitasuna duten pertsona fisiko edo juridikoek, espainiarrek nahiz atzerritarrek
sina dezakete kontratua, baldin eta haien xede edo jarduerak harreman zuzena badu
kontratugaiarekin, bakoitzaren estatutu eta sorrera-arauetan azalduta dagoenaren haritik.
b) Ez dute lehiatzeko aukerarik izango SPKLaren 49.1 artikuluan aurreikusitako
inguruabarretan sartuta dauden pertsona fisiko eta juridikoek.
Era berean, ez dute lehiatzeko aukerarik izango SPKLaren 49.1 artikuluan aurreikusitako
inguruabarretan sartuta egondakoen jarraipentzat, edota eraldaketa, fusioa edo ondorengotza
tarteko direla haiengandik eratorritakotzat jo daitezkeen pertsona juridikoek.
c) Ez dute lehiatzeko aukerarik izango kontratuaren baldintza teknikoak edo prestaketa-agiriak
lantzen jardun duten pertsona fisiko eta juridikoek, ez berenez ez aldi baterako enpresarielkartea osatuz, baldin eta parte-hartze horrek lehia askearen murrizketa edo gainerako
enpresa lizitatzaileen aldean egindako pribilegiozko tratua ekar badezake.
Era berean, ez dute lehiatzeko aukerarik izango aldi baterako enpresari-elkarte batean baino
gehiagotan edo banakako parte-hartzeaz gain aldi baterako enpresari-elkarte batean dauden
enpresariek.
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d) Aldi baterako enpresa elkartea osatuta lehiatzen diren enpresetako bakoitzak nortasun eta
gaitasunari dagozkion betekizunak frogatu beharko ditu.
5.2. Kaudimena
a) Lizitazioan lehiatu ahal izateko, pertsona fisiko edo juridikoek kaudimen ekonomiko,
finantzario, tekniko edo profesionalari dagozkien baldintzen jabe izan behar dute III.
Eranskinean zehaztuta dagoen moduan, eta hiru puntuazio gorenetako bat lortu behar dute
lizitatzaile guztien artean, Eranskin horrexetan azaltzen den bezalaxe.
b) Lizitatzaileak beste erakunde batzuen kaudimenaz eta baliabideez balia daitezke, horiekin
dituzten loturen izaera juridikotik kanpo, baldin eta kontratua betetzean baliabide horiek
erabiltzeko moduan izango dituztela frogatzen badute.
c) Aldi baterako enpresa elkartea osatuta lehiatzen diren enpresek kaudimen ekonomiko,
finantzario, tekniko edo profesionalari dagozkien betekizunak frogatu beharko dituzte.

6. KONTRATUGILEAREN PROFILA
EEE/EVEren kontratatzailearen eskakizunean edo profilean lizitazioaren iragarkia, Plegu hau
eta kontratuaren adjudikazioa argitaratuko dira, bai eta bere kontratu-jarduerari dagokion beste
edozein datu eta argibide, SPKLaren 42. artikuluan ezarritakoaren arabera.
Kontratatzailearen profilerako sarbide publikoa EEE/EVEren atariaren bitartez egingo da, Plegu
honen I. Eranskinean azalduta dagoenez.

7. KONTRATUAK BIDERATZEKO ETA GAUZATZEKO HIZKUNTZA BALDINTZAK
SARTZEA
Eusko Jaurlaritzak, 2006ko otsailaren 28ko bilkuran, administrazio-kontratuen gauzapenean
hizkuntzari lotutako baldintzak edo irizpideak aintzat hartzeari buruzko akordioa onartu zuen.
Akordio horren arabera, hizkuntza biak erabiltzea kontratua gauzatzeko baldintzetako bat da
eta, bete ezik, kontratu honetako edozein klausula ez betetzeak oro har dakartzan ondorio
berberak izango ditu. Aholkularitza eta laguntza kontratuen eta zerbitzu kontratuen pleguen
karatulan, kontratuaren xede den prestazioaren berezko ezaugarriak direla-eta kontratua
hizkuntza ofizial edo ez ofizial jakin batzuetan gauzatu behar bada eta pleguan hori adierazi
behar bada, aurreko testuari hauxe erantsiko zaio.
Bete beharreko akordio horren edukia edo testua VII. Eranskinean azaltzen da.

II. KONTRATUAREN LIZITAZIOA ETA ADJUDIKAZIOA
8. ADJUDIKATZEKO PROZEDURA
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a) Kontratua prozedura irekiaren bidez adjudikatuko da, KABIetan 3. Mailako kontratuetarako
prozedura alternatibotzat ezarrita dagoenez, eta esleipena honako fase hauei jarraituz egingo
da:
(i) lehen fasean (“Eskaintzen aurkezpena”), hautatutako lizitatzaileek hasierako eskaintza
ekonomikoak eta teknikoak aurkeztu ahal izango dituzte;
(ii) bigarren fasean (“Kontratistaren hautaketa”), premiazko negoziazio-prozesua garatu eta
aukeratutako lizitatzaileek behin betiko eskaintza ekonomikoak eta teknikoak aurkeztu
ondoren, EEE/EVEk kontratua formalizatzeko lizitatzailea hautatuko du; eta
(iii) hirugarren fasean (“Formalizazioa”), EEE/EVEk eta hautatutako lizitatzaileak kontratua
sinatuko dute.
b) EEE/EVEk eta kontratistak men egingo diote informazioaren konfidentzialtasuna babesteko
obligazioari, KABIen 6.(d) atalean ezarritako moduan
c) Kontratazio-organoa I. Eranskinean azaldutakoa izango da.
d) Kontratazio-organoari laguntzeko, kontratazio-mahaia edo organo baliokideren bat era
daiteke, eta hauxe arduratuko da parte-hartze eskaerak kalifikatu eta eskaintzak baloratzeaz.
Edozein kasutan, honen eraketa I. Eranskinean azalduta dago.

9. LIZITAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA ESKATZEKO TOKIA
Lizitazioari buruzko informazioa Kontratatzailearen Eskakizuna delako atalean lor daiteke
EEE/EVEren webgunean (www.eve,es) edo EEE/EVEren egoitza sozialean, Bilbon, Urkixo
zumarkaleko 36an.

10. ESKAINTZAK AURKEZTEKO
9.1. Hasierako eskaintzak aurkezteko tokia eta epea
a) EEE/EVEren egoitza sozialean, Urkixo zumarkaleko, 36. 1. 48011 – BILBO edota postabulegoen bitartez.
b) Hasierako eskaintzak aurkezteko azken eguna eta ordua I. Eranskinean zehaztutakoak
izango dira.
c) Lizitatzaileak postaz bidaltzen badu partaidetza-eskabidea, posta-bulegoan bidalketa zein
egunetan egin duen justifikatu eta egun berean faxez jakinarazi beharko dio kontratazioorganoari bidalketa egina duela. Bi betebehar hauek batera bete ezean edota bidalketa egin
izanaren jakinarazpena klausula honetan finkatutako gehienezko epearen ondoren jasotzen
baldin bada, ez da ontzat hartuko partaidetza-eskabidea.
10.2. Eskaintzak aurkezteko modua
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Hiru gutun-azal itxietan azalduko da eskaintza eta “Gaiari” dagokion epigrafean, hau adieraziko
da gutun-azal bakoitzean:
-

“A” gutun-azala: dokumentazio orokorra

-

“B” gutun-azala: proposamen ekonomikoa

-

“C” gutun-azala: proposamen teknikoa

Dokumentazioarekin batera, 10.3 klausulan zehaztutako agiriak sartuko dira, lehiaketako
kontratua aipatuz, bai eta enpresaren edo eskaintza-egilearen izena, parte-hartze eskaera
sinatzen duenaren izen-deiturak eta kargua ere, den-dena irakurtzeko moduan azalduta.
Gutun-azalak lizitatzaileak edo honen ordezkariak sinatuta egon behar du.
10.3 “A” gutun-azala: dokumentazio orokorra. Enpresarien gaitasun eta kaudimena
EEE/EVEko sarrera-erregistroan aurkeztuko da dokumentazio hori, gutun-azal itxi baten
barruan eta plegu honen deskribapena.
Dokumentazio orokorraren atalean, Eusko Jaurlaritzako kontratisten erregistroan erregistratuta
dauden lizitatzaileek eta Estatuko lizitatzaileen eta enpresa sailkatuen erregistro ofizialean
erregistratuta daudenek nahikoa izango dute erregistratuta izatearen ziurtagiriaren kopia
aurkeztea. Horrekin batera, ardurapeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute, erregistroan
adierazitako datuak baliozkoak direla eta indarrean daudela bermatuz. Adierazitako
erregistroetan erregistratuta ez dauden enpresariek, sarrera-erregistrora agertu, eta agiri hauek
erantsi beharko dituzte “A” gutun-azalean:
a. Proposamena aurkezten duen pertsonaren nortasun agiri nazionala edo haren
baliokide den agiri fede-emailea, eta beste pertsonaren baten izenean agertzen
edo proposamenak izenpetzen dituzten pertsonek, berariazko ahalorde
askietsia ere aurkeztu behar dute.
b. Pertsona juridikoak diren enpresarien jarduteko gaitasuna kreditatzeko, haien
eraketa-eskritura edo aldaketakoa aurkeztu behar dute. Eskritura horrek
merkataritza-erregistroan inskribatuta egon beharko du, baldin eta hari
aplikagarri zaion merkataritza-legediak hala eskatzen badu. Hala ez balitz,
jarduteko gaitasuna kreditatzeko, eraketaren eskritura edo agiria, estatutuak
edo sorrera-egintza aurkeztu beharko dituzte. Bertan, jarduera arautzeko
arauak agertu beharko dira, eta behar bezala inskribatuta egon beharko dira
kasuan kasuko erregistro publikoan.
c.

Jarduteko gaitasuna kreditatzeko, kontratatzeko adina ahalmen ematen duen
ahalorde askietsia aurkeztu beharko dute, aurreko atalean xedatutakoa betez.
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d. Ardurapeko adierazpena, ahalmendutako pertsona batek izenpetua, eta behar
bezala adieraziko duena enpresariak ez duela Sektore Publikoko Kontratuen
Legeko 49.1. artikuluan araututako debeku, ezgaitasun edo
bateraezintasuneko kausarik betetzen (III. Eranskina). Adierazpen horretan,
berariaz azaldu beharko dute egunean betetzen dituztela zerga-betebeharrak
eta gizarte-segurantzarekikoak. Horrez gain, hautatutako enpresaburuak
alderdi horiek betetzen dituela kreditatu beharko du kontratua formalizatu baino
lehen.
Pleguan hala jasotzen bada, abal bat eratu izanaren agiria aurkeztu beharko da. Behinbehineko bermea izango da abal hori, eta atal horretan adierazitako zenbatekoa izan behar du.
Hautatutako enpresariak kontratua formalizatzen duenean, amaitu egingo da behin-behineko
bermearen indarraldia, eta itzuli egingo zaie hura hautatuak izan ez diren lizitatzaileei.
10.4. Eskatzen diren agiriak: eskaintza ekonomikoa eta teknikoa
“Eskaintza ekonomikoa eta teknikoa” lema idatzita daramaten B eta C gutun-azalean, honako
agiri hauek sartuko dira:
i) Eskaintza ekonomikoa (B gutun-azala)
Eskaintza ekonomikoa, behar bezala sinatua eta datatua, IV. Eranskinean ageri den ereduaren
arabera egin beharko da.
Zenbakiz emandako kopurua eta hitzez emandakoaren artean diskordantziarik egotekotan,
hitzez emandakoa nagusituko da.
Ez dira ontzat hartuko, hutsuneak, akatsak edo zirriborroak dituzten eskaintzak, kontratazio
organoak funtsezkotzat jotzen duena argi eta garbi ezagutzea eragozten dituzten heinean.
Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bat aurkeztu ahal izango du soilik, eta ez dira onartuko aldez
aurretik onartutako aurrekontua gainditzen duten eskaintza ekonomikoak.
ii) Eskaintza teknikoa (C gutun-azala)
V. Eranskinean aipatutako agiriak erantsiko dira.

11. KONTRATISTAREN HAUTAKETA
11.1. Eskaintza ekonomiko eta teknikoen irekiera
Eskaintzak jasotzeko epea amaitu ondoren, kontratazio-organoak eskaintzak irekitzeari ekingo
dio, eta eskaintzaile bakoitzari jakinaraziko dio zein egunetan negoziatuko diren VI.
Eranskinean azaldutako alderdi ekonomiko eta teknikoak.
Edozein kasutan, ahalegin berezia egingo da interesatu guztiek tratu bera izan dezaten, eta
partikularki informazioa era diskriminatzailean banatzea eragotziz, zenbait interesatuk besteek
baino abantaila handiago izan ez dezaten.
11.2. Hautaketa
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a) Behin-betiko eskaintzak jasotakoan, kontratazio-organoak eskaintza tekniko eta
ekonomikorik onuragarriena hautatzeko ebazpena plazaratuko du, edo bestela, lizitazioa
desertu deklaratzeko proposamena egingo du.
Aurrekoa gorabehera, hautaketa ez da bidezkoa izango baldin eta kontratazio-organoak uste
badu, arrazoibidez eta lizitatzailearekin aldez aurretik egiaztatuta, eskaintza ezin izango dela
bete arauz kanpoko edo neurriz kanpoko balioak txertatu zaizkiolako.
b) Formalizazioari ekin aurretik, kontratazio-organoak uko egin ahal izango dio kontratua
gauzatzeari edo adjudikazio-prozedura osatzeari, kontratua prestatzeko arauetan edo
adjudikazio-prozedura erregulatzeko arauetan konpondu ezinezko arau-hausteren bat gertatu
baldin bada.
c) Hautaketaren gaineko ebazpena hautagai edo lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta
kontratatzailearen eskakizunean edo profilean argitaratuko da.
11.3. Agirien ekarpena
Kontratistaren hautaketari buruzko jakinarazpenaren biharamunean hasi eta 5 egun naturaleko
gehienezko epean, eta hala balegokio kontratatzailearen profilean argitaratutakoan, hautatutako
enpresariak klausula honetan zehaztutako justifikatze-agiriak aurkeztu beharko ditu.
Hauexek dira aipaturiko justifikatze-agiriak:
a) Zerga-betebeharrei buruzkoak:
- Zerga-Administrazioaren Estatuko Agentziak emandako ziurtagiri positiboa, zerga
betebeharretan egunean dagoela egiaztatzen duena, edo betebehar horietarik salbuetsita
dagoela egiaztatzen duen aitorpen ardurapekoa.
- Foru Ogasunek emandako ziurtagiri positiboa, betearazpen-aldian zerga arloko zorrik ez
dagoela egiaztatzen duena, edo premiazko bidea erabiltzea bidezkoa ez den zergadunen
kasuan, borondatezko aldian ordaindu gabeko zorrik ez dagoela egiaztatzen duena.
b) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak. Gizarte Segurantzaren Lurralde-Diruzaintzak
emandako ziurtagiri positiboa, Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean dagoela
egiaztatzen duena,
edo betebehar horietarik salbuetsita dagoela egiaztatzen duen aitorpen ardurapekoa.
c) Ekonomia Jardueren gaineko Zerga. Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta emanda eta
ordainketetan egunean dagoela frogatzen duen egiaztagiria, azken ekitaldiko ordainketagutunaren kopia ere erantsiz horretarako, zerga horren matrikulan baja egin ez izana
egiaztatzen duen aitorpen ardurapekoarekin batera. Zerga honetatik salbuetsita egotekotan,
horren gaineko justifikazio-aitorpena aurkeztuko da.
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d) Aldi baterako enpresa-elkartearen formalizazioaren eskritura, hautatutako kontratista aldi
baterako enpresa-elkartea izatekotan. Formalizazioaren eskritura publikoa erantsi beharko da,
eta honen iraupenak kontratuaren iraupenarekin bat etorri behar du iraungitze dataraino.
e) Beste agiri batzuk. Kontratatzeko gaitasuna edota kontratua betetzeko hitz emanda zeuzkan
baliabideak eskueran dituela berresten duten bestelako egiaztatze-agiriak, Plegu honen 5.2.c)
klausulan xedatutakoaren arabera eta kontratazio-organoak eskatuta.

12. KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA
a) Kontratua osotasunera eramango da formalizazioaren bidez, eta klausuletan besterik azaldu
ezean, kontratazio-organoaren egoitza kokatuta dagoen lekuan gauzatu dela ulertuko da.
b) Kontratua 6 egun naturaleko gehienezko epean formalizatuko da, kontratistaren hautaketa
jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.
c) Kontratuak BKAen 11.5 atalean kontratuaren formalizazioari buruz jasotako aurreikuspen
guztiak bilduko ditu.
d) Kontratistak edo EEE/EVEk kontratua eskritura publikoan agertzea eskatu ahal izango du,
eta kontratistaren kontura joango dira honi dagozkion gastuak.
e) Sinaketa ez balitz egingo zehaztutako epean, lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiak
medio, EEE/EVEk hautaketan baloraziorik onena jaso duen bigarren lizitatzailearekin
formalizatu ahal izango luke kontratua.

III. KONTRATUA BETETZEA
13. KONTRATUAREN ARDURADUNA
Izaera teknikoko erabakiak hartzerakoan, EEE/EVEk kontratuaren arduraduna izenda dezake,
kontratistak egindako lanen gaineko aholkularitza eta ikuskapen lanak egin ditzan, eta
kontratazio-organoaren edo honek ordezkaritzat aukeratzen duen pertsonaren eskumena
izango da kontratuaren arduradunak kontratuaren garapenaz egindako jarraipenaren
ondoriozko erabakiak hartzea.
Era berean, aintzat hartuko ditu Plegu honetan egotzitako zereginak.
Kontratazio-organoak kontratuaren arduradunaren esku utz ditzake kontratuaren burutzapenaz
dituen eskubide eta ahalmenak, guztiak edo batzuen batzuk.

14. KONTRATUA BETETZEA
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a) Kontratua klausula eta pleguetan ezarritakoari atxikita beteko da, eta kontratazio-organoak,
honen ordezkariak edo kontratuaren arduradunak kontratistaren esku utz ditzakeen
interpretazio jarraibideen arabera.
b) Kontratua kontratistaren arrisku eta zoriaz beteko da.
c) Kontratistak bere gain hartuko du garatutako lanen eta burututako eginkizun eta zerbitzuen
kalitate teknikoaren ardura, baita EEE/EVErentzat edo hirugarrenentzat kontratua betetzean
gerta daitezkeen hutsegite, akats, metodo desegoki edo ondorio okerrek eragindako ondorioen
erantzukizuna ere.
d) Kontratua indarrean dagoenean eta kontratua amaitu ondoren, kontratista derrigortuta dago
isilpeka gordetzera kontratuaren helburuekin zerikusia duten datu eta aurrekariak, bereziki
jakinak eta agerikoak ez direnak, baita kontratua bete ahala ezagut ditzakeenak ere.
e) EEE/EVEk ez dio ordainduko kontratistari kontratuan zehaztuta ez dagoen ezein lan edo
kontratazio-organoak edo kontratuaren arduradunak aldez aurretik baimendu ez duen ezein lan.

15. KONTRATISTAREN BETEBEHAR LABORALAK, SOZIALAK ETA
EKONOMIKOAK
a) Lanei atxikitako beharginek kontratistaren menpe jardungo dute, eta honek enpresariari
dagozkion eskubide eta betebeharrak izango ditu beharginen gainean.
Orokorrean, kontratistak aurre egin beharko die enplegatzaile gisa dagozkion betebeharrei, bai
eta kontratistak edo honen azpikontratistek langileekin dituzten lan-harremanak edo
bestelakoak
erregulatu eta garatzen dituzten arauak betetzetik datozkienei ere, eta EEE/EVEri ez zaizkio
leporatuko horietako edozein ez betetzeak sor ditzakeen isun, zigor edo bestelako
erantzukizunak.
Edozein kasutan, kontratistak oso-osorik ordainduko dio EEE/EVEri Plegu honetako
betebeharrak ez betetzeak zehaztuta daukan kalte-ordaina, nahiz eta ebazpen judizial edo
administratiboak ezarritakoa izan.
Kontratua iraungita, ezin izango dira inola ere EEE/EVEko langile bihurtu kontratuan
zehaztutako zereginetan jardun duten beharginak.
b) Kontratistari egokituko zaizkio, eta bere kontura joango dira, kontratua betearazteak ekar
diezazkiokeen kostu guztiak.

16. ASEGURUAK
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Kontratistak izenpetuta eduki behar ditu derrigorrezko aseguruak, bai eta I. Eranskinaren
arabera kontratua betearazteari dagozkion erantzukizunak estaliko dituen erantzukizun zibileko
asegurua ere.
EEE/EVEk edozein momentutan eskatu ahal izango dizkio kontratistari aipatutako aseguru
horien kontratazioa, ordainketa, edukia eta indarraldia frogatzen dituzten agiriak.
Betebehar hau EEE/EVEren atsegin osoz beteko ez balitz, eta Plegu honetan kontratua ez
betetzeaz ezarritakoari muzin egin gabe, EEE/EVEk egokitzat jotzen dituen aseguruak
kontratatu ahal izango ditu kontratistaren kontura, ordaindutako primen zenbatekoa atxikiz
ondoren egin beharreko likidazioetan.
Nolanahi ere, kontratistak, bere erantzukizunaren arabera, kalte-galerei aurre egin beharko die
aseguruko frankiziari dagokion zenbatekoan, bai eta ezarritako kalte-ordainen muga gainditzen
den heinean.
Klausula honi dagozkion aseguru-poliza guztiek, kontratistak izenpetuta, aseguru-konpainiek
EEE/EVErekiko edo honen langileekiko subrogazio-eskubideei uko egiten dien klausula bat ere
eduki beharko dute.

17. EPEAK
Kontratista derrigortuta dago kontratua honetako I. Eranskinean finkatutako epeetan
gauzatzera.

18. PREZIOAREN ORDAINKETA
Prezioaren ordainketa, hilero egingo da, Eranskinean azaldutakoaren arabera, 60 egun
naturaleko epean egingo da ordainketa, faktura bakoitza jaso duen unetik hasita.
Kontratistak ez du kobratzeko eskubiderik izango kontratuaren arduradunaren ageriko baimenik
gabe egindako hobekuntzen truk.
EEE/EVEk atxiki egiten dio Plegu honen arabera kontratistari ezarritako zigorrak preziotik
kentzeko eskubideari.

19. KONTRATISTAK KONTRATUA AKATSEZ BETETZEA EDO ZATIKA BETE
GABE UZTEA
EEE/EVEk zehaztuko du kontratistak egindako lana gauzatze eta betetze-aldiari begira
ezarritako preskripzioekin bat datorren ala ez, eta behar izatekotan, kontratatutako zereginak
bete ditzala edota harrera aldian igarritako akatsak konpon ditzala eskatuko dio, eskaera
egiteko epea gehienez hamabost (3) egunekoa delarik.
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Egindako lanak ez badatoz bat kontratatutako zereginekin, kontratistari egotz dakizkiokeen
akatsak edo hutsegiteak medio, EEE/EVEk lan horiek errefusatu eta ordainketa egitetik
salbuetsita geratzeko aukera izango du, eta horrekin batera, kontratua bera indargabetu ahal
izango du, eta kontratistak, zigor gisa, kalte-ordain moduan, EEE/EVEri ordainduko dio.

20. KONTRATUAREN ALDAKETA
Kontratistak ezin izango du aldaketarik sartu edo eragin kontratuaren helburuetan, kontratazioa
egiten duen organoak aldez aurretik onartzen ez baldin badu, egoki dakiokeen aurrekontua
barne.
EEE/EVEk behar bezala baimenduta ez dauden aldaketak kontratistaren ardurapekoak izango
dira, eta hau derrigortuta egongo da aldaketa horien eraginak konpontzera trukean ordainik jaso
gabe.

22. KONTRATUA INDARGABETZEA
Plegu honetan ezarritakoez gain, Kontratua honako arrazoi hauen eraginez indargabetu ahal
izango da:
(i) Banakako kontratistaren bat-bateko heriotza edo ezintasuna edo sozietate kontratistaren
nortasun juridikoaren iraungipena.
(ii) Kontratistak hartzekodunen konkurtsoa edo kaudimengabetasuna aitortzea edozein
prozeduretan edota kita eta itxaroteko akordioa egitea.
(iii) EEE/EVEren eta kontratistaren arteko akordioa.
(iv) Baldin eta kontratua gauzatzeko garaian, hirugarrenen ekintzen ondorioz, kontratua
gauzatzea ezinezkoa balitz ikuspuntu tekniko nahiz ekonomikotik, bidezkoa litzateke,
EEE/EVEk egokitzat joz gero, kontratua indargabetzea, eta ondorioz, kontratistari EEE/EVEk
eskatu eta bere horrexetan gauzatutako lanak ordainduko litzaizkioke soilik, arrazoi honengatik
EEE/EVEri kalte-ordaina eskatu edo erreklamazioa egitea bidegabekoa delarik.
(v) Kontratistaren berandutza kontratuan adierazitako lanak egiteko epea betetzerakoan.
(vi) Kontratuan ageri diren gainerako funtsezko betebeharrak ez betetzea.
Ezarritako baldintzen arabera arrazoi hauetako edozein gertatuz gero, EEE/EVE baimenduta
egongo da kontratua indargabekotzat jotzeko, eta Plegu honen eta indarreko araudiaren
arabera dagokion kalte-galeren ordaina eskatu ahal izango du, betearazpen subsidiarioaz
baliatzeko aukera barne, egin gabe geratu diren betebeharrak gauzatuz edota lanak gauzatzen
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jarraituz, berez edo egokitzat jotzen dituen pertsona edo enpresen bitartez, kontratistaren
kontura.

IV. JURISDIKZIO ESKUDUNA
Plegu honekin bat datorren eskaintza bat aurkezteak derrigorrez ekarriko du Bilboko arlo
zibileko Epaitegi eta Auzitegien menpe jartzea, berezko edozein foruri uko eginez, kontratutik
zuzenean edo zeharka sor daitezkeen era guztietako gorabeherei dagokienez.
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I.

ERANSKINA

KONTRATUAREN EZAUGARRIEN LABURPENA
ESPTE ZENB.: IG_1_2009
Kontratuaren xedea: URI, IRUN, GIPUZKOA, ERAIKINAREN TRUKAKETA GEOTERMIKOAREN
ZIRKUITUAREN ZUNDAKETAK ERAIKITZEA

Kontratazio organoa: Geologia Baliabideen zuzendaritza
Kontratatzailearen eskakizuna edo profila: EEE/EVEren webgunean azaldutakoa
(www.eve.es)
Adjudikazio prozedura: IREKIA
Kontratazio mahaia eratzea: EZ
Lizitazioaren gehieneko aurrekontua (BEZ kanpo): 203.220,00 euro
Hitzetan (BEZ kanpo): Berrehun eta hiru mila, berrehun eta hogei euro.

Ez dago arauketa harmonizatuaren menpe: 2. maila

Prezioaren zehaztapena: Honako kontzeptu hauen arabera ezarri da prezioa: II. Eranskineko
prezioak, Baldintza tekniko bereziak eta aurrekontua
Espedientearen tramitazioa: Ohikoa
Burutzeko epea: 2 hilabete
Ordaintzeko modua: Banku-transferentzia bidez, 60 eguneko epean, faktura onartuta
Behin-betiko eskaintzak aurkezteko azken eguna: 2009ko martxoaren 15a
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II. ERANSKINA
ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK

A. BALDINTZA TEKNIKO OROKORRAK
1.

XEDEA

Honako zehaztapen teknikoen xedea da kontratistak bete beharreko baldintzak
jasotzea, material, ekipo eta prozedurei dagokienez, mailu hondoan hautsiperkusio sistemaren
bidezko zundaketak egiteko, trukaketa geotermikoaren erabilerako.
2.

IRISMENA

Zehaztapen hau aplikagarria izango da EEE/EVEk mailu hondoan hautsiperkusio
sistemaren bidez egingo dituen zundaketa guztietan. Hirugarren atalean zehazten dira
materialen eta ekipoen baldintza orokorrak. Laugarren atalean, berriz, egin beharreko obraren
baldintza tekniko bereziak.
3.

GARAPEN METODOLOGIKOA

3.1

MATERIALEN ETA EKIPOEN BALDINTZAK

3.1.1

Zehaztapen orokorrak

Erabiliko diren materialek eta ekipoek indarrean dauden arau ofizial guztiak
beteko dituzte obra egiten den bitartean, eta obra bakoitzean ezartzen diren Baldintza
Tekniko Berezien arabera jokatuko da.
Aipatutako arau eta baldintza horiek betetzen ez dituzten materialak eta ekipoak
zuzendaritza teknikoak onartu edo baztertuko ditu obran. Kontratistak ezaugarri hobeak
dituzten beste material eta ekipoen bidez ordezkatu beharko ditu. Arrazoi hori dela eta,
ez da ezer ordainduko geldiuneagatik, ezta arrazoi horregatik sor litekeen beste
edozein gastu ere.
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3.1.2

Ura

Zulaketan erabiliko den urak, gehienez ere, edateko urak dituen gai onartuen halako lau
izango ditu, indarrean dagoen legeriak dioenari jarraiki. Zementaziorako erabiliko diren urek
bete beharko dute konglomeratu hidraulikoez indarrean dagoen legeriak dioena.
3.1.3

Zementua

Hoditeria zementatzeko, P-350 Portland normal zementua erabiliko da, zuzendaritza
teknikoak besterik esan ezean, edota aldez aurretik kontratistaren proposamenez, zementu
bereziren bat erabili behar dela uste bada.
3.1.4

Hoditeria

Putzuan erabiliko diren hodiak PVCezkoak, altzairuzkoak edo PE behar bezala
zilindrikoak izango dira, Baldintza Tekniko Berezien Plegu bakoitzean adierazten diren
diametroak eta zabalerak betez.
Eusteko hoditeria osagarrietan altzairuzko txapa itsuz soldatutako hodiak erabiliko dira.
3.1.5

Makineria

Baldintza Tekniko Berezien Plegu bakoitzean eskatzen diren eragiketak egiteko gai ez
den makineria ez onartzeko eskubidea izango du zuzendaritza teknikoak.
Arrazoi hori dela eta, ez da ezer ordainduko geldiuneagatik, ezta arrazoi horregatik sor
litekeen beste edozein gastu ere.
3.2

OBRA GAUZATZEA

3.2.1. Zehaztapen orokorrak

Obra gauzatzeko, kontratistak indarrean dauden arau ofizial guztiak beteko ditu obra
egiten den bitartean. Horretaz gain, obra bakoitzean ezarritako Baldintza Tekniko Bereziak eta,
kasuan kasu, zuzendaritza teknikoak emango dituen aginduak ere beteko ditu.
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Baldintza Tekniko Berezietan lanaren bat behar bezala zehaztuta ez egoteak ez du
esan nahi kontratistak modu egokian eta ezarritako epean guztiz amaitu behar ez duenik,
eraikuntzaren praktika onaren esperientziak dioenarekin bat etorriz.
3.2.2

Zulaketa

Zulaketa mailu hondoan hautsiperkusio sistemaren bidez egingo da.
Kontratistak bete beharko ditu Baldintza Tekniko Berezietan zehaztutako sakonera eta
horiei dagozkien diametroak.
Arrazoiren bat dela eta (materialen erorketa, desbideratzea, etab.), hasitako zundaketak
eskatzen duen sakonera heltzerik ez badu kontratistak, ondoan eskatutako sakonera izango
lukeen beste bat egin beharko luke, lan horren truke ezer kobratu gabe.
Lehen maila akuiferoa aurkitu aurretik, kontratistak edozein zementazio mota egin
dezake zulaketa, Behin akuifero hori aurkitutakoan, obraren zuzendaritza teknikoaren oniritzia
jaso beharko du egin nahi duen edozein zementazio Baldintza Tekniko Berezietan aurreikusita
ez badago. Kontratistak libreki egin ditzakeen lan horiek ez zaizkio ordainduko.
3.2.3

Laginen bilketa

Kontratistak, zuzendaritza teknikoak eskatuta, lagin adierazgarriak hartuko ditu metro
bakoitzean zeharkatzen diren gaietatik eta osaketaren aldaketa bakoitzean. Zuzendaritza
teknikoak kutxa egokiak emango dizkio behar bezala markatu, garbi eta lehor kontserbatu ahal
izateko.
3.2.4

Hodiak jartzea eta alde iragaziak

Kontratistak hodiak jarriko ditu zulaketan zehar, beherantz egokituta inolako kalte eta
higadurarik izan gabe. Kalte edo higadurarik izanez gero, kontratistak konpondu edo aldatu
beharko luke, bere kontura. Hodiak, gutxienez, lurrazaletik 30 cm-tik gora egongo dira.
Hodiak dagokien toki zehatzean jarriko dira, eta edozein arrazoigatik ezarritako kotara
iritsiko ez balira, zutabea kendu beharko litzateke, arazoa konpondu eta berriro hodiak jarri.
Kontratistak beharrezkotzat jotzen dituen era guztietako estaldurak egin ahal izango
ditu libreki zulaketaren bideratze egokiaren onerako, baldin eta aurreikusitako hodien
diametroan murrizketarik ez badakar eta akuiferoaren lehen maila aurkitu baino lehen. Behin
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horretara iritsitakoan, zuzendaritza teknikoaren oniritzia beharko du edozein estaldura mota
egin ahal izateko.
Kobratzeko orduan, zundaketan behin betiko jarriko den hodiari lotutako lanak kontuan
hartuko dira. Geroago berreskuratuko diren estaldurako hodi osagarriak, zuzendaritza teknikoak
jartzeko baimena eman baldin badu, ehuneko jakin baten truke, haien kostuaren %30, hain
zuzen, ordainduko dira.
Hodiak jartzeko lanik ez da egingo, baldin eta zuzendaritza teknikoaren presentziarik
edo haren enpresa baimendurik ez badago.
3.2.5

Zulatzeko jariakina
Zulatzeko jariakin ohikoena airea edo ura izango da.
Zulatzeko lanak modu egokian egin ahal izateko beharrezkoa izanez gero, eta

zuzendaritza teknikoak aldez aurretik baimena emanda, ingurumenerako kaltegarriak ez diren
apar edo lohi biodegradagarriak erabiliko dira.
3.2.6

Zementazioa
Hoditeria zementatzeko, P-350 Portland normal zementua erabiliko da, zuzendaritza

teknikoak besterik esan ezean, edota aldez aurretik kontratistaren proposamenez, zementu
bereziren bat erabili behar dela uste bada. Kasu guztietan, zementazioa gogortu edo fraguatu
utzi beharko da eragin diezaioke edozein lan egin aurretik. Geldiuneko denbora hori ez da
ordainduko.
3.2.7

Garbiketa eta egokitzea
Zulaketa egin ondoren, zundaketaren garbiketa egin beharra dago. Garbiketa lan horiek

kontratistaren kontura izango dira.
3.2.8

Bertikaltasuna eta lerrokatzea
Zulaketa, hodiak eta osagarriak sekzio zirkularrekoak izango dira eta zundaketaren

ardatzaren arabera lerrokatuko dira, eta gerta litezkeen desbideratzeek ezin izango diote kalte
egin hoditeriari, aurreikusitako diametro eta sakonera aldetik. Kontratistak behar diren ekipoa,
horniketa eta esku lana erabiliko ditu eta zuzendaritza teknikoko kideren baten aurrean
erakutsiko du egindako obrak eskatzen dituen ezaugarriak betetzen dituela, zuzendaritza
teknikoak hala eskatzen baldin badio.
Eskatzen zaizkion ezaugarriak edo baldintzak bete ezean, zuzendaritza teknikoak
bertan behera uzteko eskubidea izango du.
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Aipatutako arrazoiak direla eta, zundaketa bertan behera utziko balitz, kontratistak ez
luke ezer kobratuko egindako lanen truke eta honako lan edo eragiketa hauek egin beharko
ditu:
a)

Zundaketa zigilatzea, zuzendaritza teknikoak emango dituen arauen arabera. Eragiketa

hori kontratistaren kontura izango da.
b)

Zuzendaritza teknikoak erabakiko duen beste kokaleku batean zundaketaren zulaketa

hodiak jartzea.
Bigarren zundaketa hori egiteak ez du salbuetsiko kontratistak dituen betebeharretatik,
programatutako epeak betetzeari dagokionez.
3.2.9

Behin betiko hoditeriaren zementazioa
Behin betiko hoditeriaren zementazioa Baldintza Tekniko Berezietan zehazten den

moduan egingo da, edo, zulaketaren emaitzen argitan, zuzendaritza teknikoak esango duen
eran.
3.2.10 Zundaketaren itxiera
Jarriko diren hodiak behar bezala zigilatuko dira, itxi ez daitezen. Zundaketa amaitzeko
jarriko den itxiera mota zuzendaritza teknikoarekin adostuko da.
3.2.11 Zundaketaren ingurua egokitzea eta garbitzea
Zundaketaren ingurua segurtasun eta garbiketa egoera onenetan izango da une orotan.
Zulaketa lanak egin eta gero, bertan leudekeen material eta egindako lanen hondakin guztiak
jasoko dira.
3.2.12 Dokumentazioa
Kontratistak egunero egindako lanen partea idatziko du, eta aldian-aldian zuzendaritza
teknikoari erakutsiko dio.
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B. BALDINTZA TEKNIKO BEREZIAK
Egin beharreko lanen ezaugarri nagusiak hauexek dira:
3.4.1

Lanen kokalekua

Gipuzkoako Irungo T.M.en kokatzen da. Eraikiko den eraikinaren orubean egingo dira
zundaketak, 95 m x 36 m duen lursail batean, eta zulaketaren koadroa 8,00 x 8,00 m-koa.
Zulaketa lanak eta kontratak egingo dituen lur mugimenduak aldi berean egin ahal izango dira.
Plegu honetan dago kokalekuaren planoa.
3.4.2

Lanen deskribapena

Zundaketak Gipuzkoako Altzariaren Kultur Ondasunaren Zentroa egongo den eraikin berria
klimatizatzeko egitasmoari lotuta daude, trukaketa geotermikoa (geotrukaketa) sistemaren
bitartez. Obrak 6.000 metroko zulaketan datza, bakoitzak URI-1 48ra izenekoa eta 125 m-ko
sakonera duten 48 zundaketan banatua.
2008ko apirilean zundaketa pilotua zulatu eta hornitu zen, URI-SP1 deritzona, proiektatutakoen
ezaugarri bertsuekin.
3.4.2.1 Zulaketa

Zundaketak mailu hondoan hautsiperkusio sistemaren bidez zulatuko dira. Kasu guztietan
berdinak diren eraikitze ezaugarriak, laburtuta, hauexek dira:
- Zundaketa bakoitzean aurreikusitako sakonera: 125 m
- Zeharkatu beharreko zutabe litologikoa:
0-4 m: Betetzeak
4-125 m: Tupak, kareharri tupatsuak eta kareharriak tartekatuak. Goi
Kretazeoa.
- Zulaketaren diametroa:
0-4 m: 178 mm (7”)
4-125 m:152 mm (6”)
Zundaketa pilotuan jasotako informazioaren arabera, ur ekarpen txikia gerta liteke :< 200 l/h, 10
m-ko gehieneko sakonera, maila piezometrikoarekin.
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Lanak hiri ingurunean egingo direnez gero, astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 20:00etara,
gauzatuko dira. Zulatzeko makineria eta hari lotutako tresna osagarriak behar bezala egokituko
dira ingurunean ahalik eta eragin txikiena sortzen dela bermatzeko.
Komenigarritzat jotzen da obran zulatzeko bi makina erabiltzea. Behar izanez gero, EEE/EVEk
erabaki dezake obra bi enpresaren artean banatzea, ezarritako epeak bete egingo direla
bermatze aldera.
3.4.2.2 Hoditeria

Zundaketak betetze heterogeneoetan irekiko dira. Beharrezkoa izango da 4 m-ko gehieneko
sakonera izango duen irekiera egitea, ripioa edo mozkina berriro itzul ez dadin zundaketara.
Irekiera diametro egokia izango duten goiko itxieraz eta alboko irteeraz osatuta egongo da, edo
antzeko ezaugarrien gailuez, zundaketatik 6 m-ko gutxieneko distantziara egin ahal izateko
mozkinen bideratze. Kontratistak ur zikinen ponpa ere izango du, 20 m-ra 10.000 l/h gehieneko
edukiera izango duena, eta 25 m-ko hodi malgua izango duena, azaleratuko den ura
dekantazio-gunera bideratzeko.
Behin zulaketa amaitutakoan, eta garbiketa behar bezala eginda, trukaketa geotermiko zirkuitu
bat jarriko da, 40 mm-ko diametroa duen PE hodiaz (2 x ø 40 mm) osatua, kontratanteak jarrita.
Kontratanteak jarriko duen hodi hori 125 m-ko luzera duten bobinez osatuta egongo da.
Kontratanteak debanagailu bat jarriko du kontratistaren esku, horrek behar izanez gero,
hoditeria jartzeko lanak errazteko.
3.4.2.3 Legar xehea botatzea

Hodia jarri ondoren, zundaketan legar xehea botako da, kontratanteak erosiko duen 2-6 mm-ko
legar silizea, hain zuzen ere.
Kontratanteak tresna mekanikoak, autokargako dunperra edo antzekoa eta legar xehea
botatzeko lanak erraztuko dituen tobera jarriko ditu.
Nolanahi ere, kontratistak obran garabi-kamioi bat edo antzekoa izango du, legar xehearen BigBag modu egokian erabiltzeko, eta 3 m-ra altxatzeko gutxieneko ahalmena 3 TM-koa izango
da.
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3.4.2.4 Zementazioa

Aurreikusita dago zementuzko kareore edo morteroa eta dosifikaziozko hondar silizea 1:3
sartzea -10 eta -2 metro artean.
Kontratistak lanak egin ahal izateko ekipo nahaslea eta sartzeko ponpa jarriko ditu.
3.4.2.5 Lanak egiteko epea

Lanak 12. edo 13. astea hasi beharko dira, 2009ko martxoaren 16tik 27ra. Kontratistak egingo
duen eskaintzan data horretatik at gera litekeen desbideratzea nabarmendu beharko du.
Lanak

amaitzeko

azken

eguna

2009ko

maiatzaren

31n

izango

da.
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3.4.3

AURREKONTUA

Enpresa esleipendunak jakinaraziko du zulaketan erabiliko duen makineria. Horrekin batera,
ondoko taulan ageri diren obra unitateko prezioa ere, banan-banan, adierazi beharko du.
Zundaketa pilotutik aterako ondorioak eta antzeko lanetan izandako esperientziak kontuan
hartuta, unitate bakoitzerako prezio orientagarriak azaltzen dira:
Zk.

Unit.

Kontzeptua

1

P.A

2

P.A

3

m.l.

4

m.l.

5

m.l.

6

m.l.

7

T.m

8

m.l.

9

h

CTPen sartuta ez dagoen lan taldea

10

h

Kontratistarekin zerikusia
arrazoiengatik geldiunea

Obra abian jartzea, muntaketa, desmuntaketa
eta zulaketako ekipoa kentzea, osagarriak eta
pertsonal espezializatua
Zulaketako ekipoaren aldaketa, muntaketa eta
desmuntaketa 30 m-tik beherako distantzian
dauden zundaketen artean
Zulaketa bertikala mailu hondoan hautsiperkusio
sistemaren bidez, diametroa 185 mm eta 0 eta
10 metro arteko sakonerak
Zulaketa bertikala mailu hondoan hautsiperkusio
sistemaren bidez, diametroa 152 mm eta 0 eta
150 metro arteko sakonerak
Kontratistak jarriko duen 40 mm-ko diametroa
duen PE hodi bikoitzaren bidezko zundaketaren
hoditeria, behar den luzera izango duten
bobinetan eta debanagailuan
170 mm-ko diametrodun hodi bidezko irekiera
moduan estaliko da zundaketa, eta 10 m-ko
gehieneko sakonera izango duena, are hodia
kentzea ere
Kontratanteak jarriko duen 2-6 mm-ko
diametrodun legar silizearen bidezko legar
xehea botatzea
0-10 metro arteko zundaketaren zementazioa,
1:3 formulazio-morterorekin

Prezio
orientagarria 

Eskaintzako
prezioa ()

1200,00

-

90,00

-

32,00
28,50

-

2,00

-

18,00

-

30,00

-

15,00
-

ez

duten

-
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3.4.4

BESTE BALDINTZA BATZUK

3.4.4.1 Zigorrak
Lana egiteko epea bete ezean, kontratistari egotzi ahal zaizkion erantzukizunengatik, honako
zigor metatu hau ezarriko da: adostu gabeko atzerapeneko aste bakoitzeko lanaren
zenbatekoaren %2,5, 15 eguneko barkamen epea emanez eta gehieneko zigorra lanen
zenbateko osoaren %20 izango da.
3.4.4.2 Azpikontratazioa
Esleipendunak ezin izango du inolako lanik azpikontratatu, zuzendaritza teknikoak baimena
eman gabe.
3.4.4.3 ESKAINTZAK AURKEZTEKO LEKUA
Eskaintzak aurkezteko edo informazioa eskatzeko, honako helbide elektroniko honetara jo
behar da: iarrizabalaga@eve.es, edo posta bidez helbide honetan:
ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
Geologia Baliabideak – Ur Baliabideak Atala
Bizkaia plaza eraikina
Urkixo zumarkalea, 36
48011 BILBO
Arduraduna: Iñigo Arrizabalaga

Bilbo, 2009ko otsailaren 25a
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III. ERANSKINA
KONTRATATZEKO GAITASUNA BERRESTEN DUEN AITORPEN
ARDURAPEKOA

………….………………… jn./and.k egoitza ………………n, ……………… probintzian,
………………….. kaleko …… zenbakian duenak, …………… zenbakia duen Nortasun
Agiri Nazionalaren arabera, [bere izenean/ordezkatzen duen enpresaren izenean], zera
aitortu nahi du bere ardurapean:
•

Jarduteko gaitasun osoa duela eta egunean dagoela zerga-betebeharrei dagokienez

(altan dagoela eta Ekonomi Jardueren gaineko Zergaz egunean edo salbuetsita
dagoela frogatzen duten ordainagiriak eta Estatuko Administrazioarekin, Foru
Ogasunekin eta Gizarte Segurantzarekin indarreko xedapenek ezarritako zorrik ez
duela egiaztatzen duten ziurtagiriak).
•

Ez dagoela sartuta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 49.1 artikuluan

ezarritako ezein kontratazio-debekutan.
•

Sailkatzeko Ziurtagiria indarrean dagoela, bai eta ziurtagiria eskuratzeko

ezinbestekotzat jo ziren inguruabarrak ere.
•

Ez dela adjudikazioduna eta ez duela parte hartu kontratuaren zehaztapen teknikoak

edo prestaketa-agiriak lantzeko prozesuan, ez berez, ez eta aldi baterako enpresari elkartearen
bidez ere.

…………………..………n, 200…(e)ko …………………aren ……(e)an.
(Lekua, data eta lizitatzailearen sinadura)

IV. ERANSKINA
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ESKAINTZA EKONOMIKOA

…………………….….………… jn./and. adinez nagusiak (NAN zenbakia: …….……),
bere izenean edo egoitza soziala ……….…………………n duen ………………………..
Enpresaren izenean (IFZ: …….……), eta [……] erakundeak “[kontratuaren titulua
azaldu]” delako zerbitzua kontratatzeko deitu duen lehiaketan parte hartzeko asmoz,
zera azaldu nahi du:
Aintzat hartzen duela, bere izenean edo ordezkatzen duen enpresaren izenean,
lehiaketa honetako eginkizuna betetzeko konpromisoa, eskatutako betebehar eta
baldintzei estu-estu atxikita, …….…… __-ko prezioaren truk, BEZ KANPO. Kopuru honi
….…… __-ko BEZ dagokio, eta ondorioz, guztizko zenbatekoa, BEZ barne, ……… __-koa
izango da.
Zenbateko horretan sartuta daudela zergak, tasak eta era guztietako kanon
aplikagarriak, bai eta kontratua arautzen duten administrazio-klausula berezien pleguan
aurreikusitako bestelako gastuak ere.

…………………..………n, 200…(e)ko …………………aren ……(e)an.

(Lekua, data eta lizitatzailearen sinadura)

Sin.:
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V. ERANSKINA
ESKAINTZA TEKNIKOA
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VI. ERANSKINA
HAUTAKETA-IRIZPIDE OBJEKTIBOAK ETA BALORAZIO
BAREMOA. ALDERDI EKONOMIKOAk ETA TEKNIKOAK
Hautatzeko irizpideak

Irizpidea

Deskribapena

Puntuazioa

1.

Baldintza ekonomikoak

60

2.

Epeak betetzea

25

3.

Ekipoak eta programa teknikoa

15

GUZTIRA

100

Eskaintza ekonomikoaren balioespena:

OfertaEconómicamasbaja
xPuntosmáximos
Ofertacadaempresa
Epeen balioespena:

Mejorcumplimiento = 100
xPuntosmáximos
Cumplimientoentocadaempresa = 100 + (5xsemanaretrasoinicio)

VII. ERANSKINA

ADMINISTRAZIO-KONTRATUAK GAUZATZEKO HIZKUNTZA-BALDINTZAK
Hizkuntza-baldintzak aintzat hartzea kontratuen izapidetzan eta gauzapenean
Eusko Jaurlaritzak, 2006ko otsailaren 28ko bilkuran, administrazio-kontratuen
gauzapenean hizkuntzari lotutako baldintzak edo irizpideak aintzat hartzeari buruzko
akordioa onartu zuen.
Akordio horren arabera, honako baldintza edo irizpide hauek ezarri dira:
1.- Aholkularitza eta laguntza teknikoko kontratuen agirien karatulan edo zerbitzuei
lotutako kontratuetan testu hau gehituko da:
“Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren araubidea,
Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan ezarria eta
Euskararen erabilpena arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean eta
hori garatzen duten arauetan erregulatua.
Hizkuntza biak erabiltzea kontratua gauzatzeko baldintzetako bat da eta, bete ezik,
kontratu honetako edozein klausula ez betetzeak oro har dakartzan ondorio berberak
izango ditu. Aholkularitza eta laguntza kontratuen eta zerbitzu kontratuen pleguen
karatulan, kontratuaren xede den prestazioaren berezko ezaugarriak direla-eta
kontratua hizkuntza ofizial edo ez ofizial jakin batzuetan gauzatu behar bada eta
pleguan hori adierazi behar bada, aurreko testuari hauxe erantsiko zaio”.
2.- Obra-kontratuetan klausula bat sartuko da testu honekin:
“Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak euskaraz eta
gaztelaniaz egingo dira.
Administrazio kontratu-egilearekiko harremanetan, normalean euskara erabiliko da.
Kontratua gauzatzeari begira, hauxe da “normalean euskara erabiltzea”: a) ahozko
komunikazioetan, euskaraz dakien langileek euskaraz egingo dute, hasiera baten,
kontratua gauzatzeko zereginak direla-eta administrazio kontratu-egilearekin
harremanetan jartzen direnean. Administrazio kontratu-egilea euskaraz zuzentzen ari
den langile bati eta horrek hizkuntza behar bezala menperatzen ez badu, kontratua
gauzatzeko ardura duen enpresak berehala jarri beharko ditu euskara behar bezain ondo
dakiten langileak edo bitartekoak, kontratuaren ondorioz administrazioarekin burutu
beharreko harremanak euskaraz izan daitezen, eta b) komunikazio idatziak euskaraz eta
gaztelaniaz egingo dira, salbu eta igorleak eta hartzaileak euskara hutsean egitea
erabakitzen badute”
3.- Herri-lanen emakidetan klausula bat sartuko da testu honekin:
“Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak euskaraz eta
gaztelaniaz egingo dira.
Kontratuak herritarrei zerbitzuak ematea eskatzen duenean, kontratua gauzatzeko
ardura duen enpresaren eta zerbitzuaren erabiltzailearen arteko ahozko
komunikazioetan eta komunikazio idatzietan erabiltzaileak aukeratutako hizkuntza
erabiliko da.Berariaz inolako aukerarik egiten ez bada, kontratua gauzatzeko ardura
duen enpresak pertsona fisikoei eta juridikoei egiten dien era guztietako jakinarazpen eta
komunikazioak hizkuntza ofizial bietan egingo dira, fakturak eta salerosketako bestelako
agiriak barne. Hala ere, prestazioaren jasotzaileak edozein unetan erabil dezake
hizkuntza aukeratzeko eskubidea eta, ondorioz, nahi duenean eskatu ahal izango du
hizkuntza ofizialetako bakar bat erabiltzea.
Administrazio kontratu-egilearekin kontratua gauzatzeko egiten diren harremanetan,
normalean euskara erabiliko da. Kontratua gauzatzeari begira, hauxe da “normalean
euskara erabiltzea” komunikazioetan, euskaraz dakiten langileek euskaraz egingo dute,
hasiera batean, kontratua gauzatzeko zereginak administrazio kontratu-egilearekin
harremanetan jartzen direnean. Administrazio kontratu egilea euskaraz zuzentzen
kontratua gauzatzen ari den langile bati eta horrek hizkuntza behar bezala menperatzen
ez badu, kontratua gauzatzeko ardura duen enpresak berehala jarri beharko ditu euskara
behar bezain ondo dakiten langileak edo bitartekoak, kontratuaren ondorioz
administrazioarekin burutu beharreko harremanak euskaraz izan daitezen, eta b)

komunikazio idatziak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira, salbu eta igorleak eta
hartzaileak euskara hutsean egitea erabakitzen badute”.
4.- Hornidura-kontratuetan klausula bat sartuko da testu honekin:
“Enpresa esleipendunak hizkuntza bietan eskainiko ditu erabilera-eskuliburuak eta
kontratuaren xede diren ondasun eta produktuei buruzko dokumentazioa, softwareetako
testuzko eta soinuzko interfazeak barne.
Administrazio kontratu-egilearekin kontratua gauzatzeko egiten diren harremanetan,
normalean euskara erabiliko da. Kontratua gauzatzeari begira hauxe da “normalean
euskara erabiltzea”: a) ahozko komunikazioetan, euskaraz dakiten langileak euskaraz
egingo dute, hasiera batean, kontratua gauzatzeko zereginak direla-eta administrazio
kontratu-egilearekin harremanetan jartzen direnean. Administrazio kontratu-egilea
euskaraz zuzentzen bazaio kontratua gauzatzen ari den langile bati eta horrek hizkuntza
behar bezala menperatzen ez badu, kontratua gauzatzeko ardura duen enpresak
berehala jarri beharko ditu euskara behar bezain ondo dakiten langileak edo bitartekoak,
kontratuaren ondorioz administrazioarekin burutu beharreko ditu euskara behar bezain
ondo dakiten langileak edo bitartekoak, kontratuaren ondorioz administrazioarekin
burutu beharreko harremanak euskaraz izan daitezen, eta b) komunikazio idatziak
euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira, salbu eta igorleak eta hartzaileak euskara hutsean
egitea erabakitzen badute”.
5.- Aholkularitza eta laguntza kontratuetan eta zerbitzu kontratuetan klausula bat sartuko
da testu honekin.
“Kontratuaren xede diren azterlan, txosten, proiektu edo bestelako lanak hizkuntza ofizial
bietan egingo dira, softwareetako testuzko eta soinuzko interfazeak barne.
Kontratuak hirugarrenei edo, oro har, herritarrei zerbitzuak ematea edo horiekin
harremanak izatea eskatzen duenean, kontratua gauzatzeko ardura duen enpresak eta
erabiltzaileek edo harremanetan dauden pertsonek kontratua dela-eta burutu behar
dituzten ahozko komunikazioetan eta komunikazio idatzietan hirugarrenak edo
erabiltzaileak kasuan kasu aukeratutako hizkuntza erabiliko da. Berariaz inolako
aukerarik egin ez bada, kontratuaren esleipena duen enpresak pertsona fisikoei eta
juridikoei egiten dien era guztietako jakinarazpen eta komunikazioak hizkuntza ofizial
bietan egingo dira, fakturak eta salerosketako bestelako agiriak barne. Hala ere,
herritarrak edozein unetan erabil dezake hizkuntza aukeratzeko eskubidea eta, ondorioz,
nahi duenean eskatu ahal izango du hizkuntza ofizialetako bakar bar erabiltzea.
Administrazio kontratu-egilearekin kontratua gauzatzeko egiten diren harremanetan,
normalean euskara erabiliko da. Kontratua gauzatzeari begira, hauxe da “normalean
euskara erabiltzea” a) ahozko komunikazioetan, euskaraz dakiten langileek euskaraz
egingo dute, hasiera batean, kontratua gauzatzeko zereginak direla-eta administrazio
kontratu-egilearekin harreman jartzen direnean. Administrazio kontratu-egilea euskaraz
zuzentzen bazaio kontratua gauzatzen ari den langile bati eta horrek hizkuntza behar
bezala menperatzen ez badu, kontratua gauzatzeko ardura duen enpresak berehala jarri
beharko ditu euskara behar bezain ondo dakiten langileak edo bitartekoak, kontratuaren
ondorioz administrazioarekin burutu beharreko harremanak euskaraz izan daitezen, eta
b) komunikazio idatziak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira, salbu eta igorleak eta
hartzaileak euskara hutsean egitea erabakitzen badute”.
6.- Zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuetan klausula bat sartuko da testu honekin:
“Esleipendunek euskara eta gaztelania erabiliko dituzte errotuluetan, megafonia bidezko
komunikazioetan, erabiltzeko jarraibideetan, etiketetan eta ekoiztutako produktuen
bilgarrietan, baita eskaintzen dituzten zerbitzuak emateko sortzen diren dokumentuetan
ere.
Kontratua gauzatzeko ardura duen enpresak eta erabiltzaileek edo harremanetan
dauden hirugarrenek kontratua dela-eta burutu behar dituzten ahozko komunikazioetan
eta komunikazio idatzietan hirugarrenak edo erabiltzaileak kasuan kasu aukeratutako
hizkuntza erabiliko da. Berariaz inolako aukerarik egin ez bada, kontratuaren esleipena
duen enpresak pertsona fisikoei eta juridikoei egiten dien era guztietako jakinarazpen eta
komunikazioak hizkuntza ofizial bietan egingo dira, fakturak eta salerosketako bestelako
agiriak barne. Hala ere, herritarrak edozein unetan erabil dezake hizkuntza aukeratzeko
eskubidea eta, ondorioz, nahi duenean eskatu ahal izango du hizkuntza ofizialetako
bakar bat erabiltzea.
Administrazio kontratu-egilearekin kontratua gauzatzeko egiten diren harremanetan,
normalean euskara erabiliko da. Kontratua gauzatzeari begira, hauxe da “normalean
euskara erabiltzea”: a) ahozko komunikazioetan, euskaraz dakiten langileek euskaraz
egingo dute, hasiera batean, kontratu-egilea euskaraz zuzentzen bazaio kontratua
gauzatzen ari den langile bati eta horrek hizkuntza behar bezala menperatzen ez badu,
kontratuaren ondorioz administrazioarekin burutu beharreko harremanak euskaraz izan

daitezen, eta b) komunikazio idatziak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira, salbu eta
igorleak eta hartzaileak euskara hutsean egitea erabakitzen badute”.
7.- Kontratu mistoetan klausula bat sartuko da testu honekin:
“Kontratuaren xedearen araberako klausulak sartuko dira, bateratzeak eskatzen dituen
egokitzapenak eginda”.

