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KARATULA

ADJUDIKATZEKO ERA: Lehiaketa irekia.
ESPEDIENTE ZENB.: ESG/14/002
A. KONTRATUAREN XEDEA
Kontratu honen helburua hauxe da: Zehaztapen Teknikoen Txostenean (V. ERANSKINEAN)
azaltzen diren eta EEEren jabetzakoak diren instalazioen eta EEE Taldearen kalte materialen
poliza kontratatzea.
B.
ERAKUNDE KONTRATATZAILEA
EEE, honako helbide hau duena: Bizkaia plaza eraikina. Urkixo zumarkalea, 36 – 1. solairua.
48011 Bilbo.
o
I.F.Z.: Q5150001E
o
Pertsona arduraduna, teknikaria: Carlos Aguirre
o
Telefonoa/posta elektronikoa: 94.943.56.00 / 94.943.56.99 / caguirre@eve.es
o
Kontratatzailearen profila: www.eve.es
Kontratuaren ondorioz egingo diren jakinarazpen, ohar edo komunikazio guztiak aseguruaren
hartzaileak edota aseguratuek edota onuradunek bideratuko dituzte, lizitazio honen
esleipenduna izango den aseguru konpainiarekin, AON Aseguru-artekaritzaren bidez, eta
alderantziz berdin jokatuko da.
Era berean, interesatutako aseguru konpainiek EEEk eskatzen duen aseguruen estalduari
lotutako arriskuen berri zehatza izan dezaten, jakinarazten da beharrezkoak izango diren
ezbeharren inguruko datuak honako aseguru-bitartekari hauei eskatu beharko zaizkiola: AON,
GIL Y CARVAJAL, S.A.
C.
-

LIZITAIOAREN GEHIENEKO PREZIOA ETA AURREIKUSITAKO KONTRATUAREN
PREZIOA
Gehieneko prezioa: 50.000 euro
Aurreikusitako prezioa: 100.000 euro

D.
IZAPIDEA
Ohiko izapidea
E.
PROPOSAMENAK JASOTZEKO AZKEN EGUNA
Eskaintzak edo proposamenak 2014ko azaroaren 28ko 12:00ak arte jasoko dira.
F.
PROPOSAMENAK AURKEZTEKO LEKUA
Energiaren Euskal Erakundearen izenean aurkeztuko dira (Giza Baliabideak eta Zerbitzu
Orokorrak Atalaren izenean), honako helbide honetan: Bizkaia plaza eraikina. Urkixo
zumarkalea, 36 – 1. solairua. 48011 Bilbo.
G. BEHIN-BEHINEKO BERMEA
Ez dagokio.
H.
BEHIN BETIKO BERMEA
Ez dagokio.
I.
PREZIOEN BERRIKUSPENA
Kontratu honen prezioa berrikusiko da urtebeteko epea igarotakoan abian jartzen denetik,
ezbeharren arabera. Kontratua berritzeari begira, esleipendunak lau (4) hilabete lehenago
aurkeztu beharko ditu berritzen baldintzak, kontratua amaitu aurretik.

J.
KONTRATUAREN IRAUPENA
Kontratua urtebete (1) egongo da indarrean. Nolanahi ere, 2015eko urtarrilaren 1eko 00:00etan
sartuko da indarrean, eta 2015eko abenduaren 31ko 24:00ak arte egongo da indarrean.
Esleitzeko eguna edozein dela ere, lizitazioaren esleipendunari jakinarazpenaren data
gorabehera, edo kontratuaren sinadura noiz egingo den alde batera utzita, aurreko paragrafoan
aipatutako egunean sartuko da indarrean kontratua. Beraz, data horietan, lizitazioaren
esleipendunak aseguru-polizak estaliko dituen ezbehar guztien kalte ordainak ordaindu beharko
ditu, plegu honetan ezarritako baldintzen arabera.
K.
BERMEAREN EPEA
Ez dagokio.
L.
PUBLIZITATEAREN GASTUAK
Ez dagokio.
M. ALDAGAIEN ONARPENA
Ez dagokio.
N.
KAUDIMEN EKONOMIKOA, FINANTZARIOA ETA TEKNIKOA
Plegu honen 8.5 klausulan adierazten den dokumentazioa aurkeztu behar da.
O. ADJUDIKATZEKO IRIZPIDEAK
Esleipena erabakitzeko erabiliko diren irizpide orokorrak hauexek dira:
Irizpidea

1

2

Deskribapena
Puntuak
B gutun-azala. Formula bidez kuantifikatu ezin diren irizpideak
Arriskuen estalduren handitzea, eta lizitazioaren xedea diren
aseguru-kontratuetan esklusioen murriztea. Era berean,
25
muga,
azpimuga
(perituaren
soldataren
mugan
hobekuntzak) eta frankizien hobekuntza eta etekinetan parte
hartzea.
Ezbeharrak tramitatzeari begira, aseguru konpainiaren
15
zerbitzua, antolaketa eta lan metodologia; ezbeharrei
erantzuteko eta ordaintzeko epeak balioetsiko dira.

C gutun-azala. Formula matematiko bidez ebaluatu ahal diren irizpideak
3

Eskainitako prima

GUZTIRA

60
100

Proposamen ekonomikoari (C gutun-azala) dagozkion puntuak honako formula honen bidez
kalkulatuko dira:

Eskaintza ekonomiko onena
Lizitatzailearen puntuak = --------------------------------------------------Lizitatzailearen eskaintza ekonomikoa
P.
ZIGORTZEA
Plegu honetan aurreikusten direnak.

X 60 puntu

Q. LUZAPENA
Alde bien adostasunez, kontratua urtebete (1) luza daiteke. EEEk egokitzat hartuko balu
kontratua ez berritzea, kontratua amaitu baino bi (2) hilabete lehenago jakinaraziko lioke
aseguru konpainiari. Era berean, EEEk hala eskatzen baldin badio, aseguru konpainiak sei (6)
hilabeteko epeaz luzatu beharko du indarrean egongo den kontratua. Hartara, nahiko epea
emango dio EEEri beste lizitazio bat egiteko, deialdia behar besteko denboraz gauzatu ahal
izateko.
R.
LANAK ZATIKA JASOTZEA
Ez dagokio.
S.
PREZIOAREN ORDAINKETA
Esleipenduna izango den aseguru konpainiak egingo dio ordainketa AON Aseguru-artekaritzari,
lizitazio honen ondorio izango den aseguru-kontratuari lotutako prima garbien gaineko
artekaritza sari baten bidez.
Aseguruaren hartzaileak AON Aseguru-artekaritzari egingo dion primen ordainketak ondorio
berberak izango ditu, aseguru konpainiari zuzenean ordainduko balio bezala. Beraz, AON
Aseguru-artekaritzak aseguru konpainiari ordainduko ez balio, ez litzateke erabiliko hartzaile,
aseguratu edo onuradunaren aurka, ezbeharren erantzukizunei aurre ez egiteko.
T. HIZKUNTZA BALDINTZAK
Kontratu hau Euskal Autonomia Erkidegoko 6. artikuluan eta azaroaren 24ko 10/1982
Oinarrizko Legean (euskararen erabilera arautzekoa) eta hura garatzen duen araudian
xedatutako hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren mende dago.
Bi hizkuntza ofizialak erabiltzea kontratuaren gauzatze baldintzetako bat da. Hala, bada,
betetzen ez bada, kontratu honetako edozein klausula ez betetzeagatik aurreikusi diren
ondorioak aplikatuko dira; ez bada, gauzatu beharreko kontratuak berezko dituen ezaugarriek
eskatu egiten dutela nahitaez beste hizkuntza bat edo batzuk modu esklusiboan erabiltzea.
Dena den, neurri horrek kontratuaren baldintza orrian edo pleguan agertu beharko du.
U. KONTU FISKALEI, INGURUMENARI, EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO
BERDINTASUNARI, ENPLEGUA BABESTEARI, LANEKO BALDINTZEI ETA LANEKO
ARRISKUAK PREBENITZEARI BURUZKO INFORMAZIOA.
Kontratu honetan interesa duten enpresek fiskaltasunari buruzko informazioa lor dezakete foru
aldundietan.
Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Enplegua eta Gizarte Segurantza saileko Lana eta Gizarte
Segurantza Zuzendaritzan egongo da enplegua babesteari, laneko baldintzei nahiz laneko
baldintzei buruzko gaietan indarrean diren xedapenei buruzko informazioa. Horiek guztiak gehi
kontratuaren agirietan aurreikusi klausula gehigarriak aplikatzekoak izango dira kontratua
exekutatzeko orduan.
Eusko Jaurlaritzako Ingurumena eta Lurraldearen Antolamendua saileko Ingurumen
sailburuordetzan egongo dira –IHOBE sozietate publikoaren bidez– kontratua exekutatzeko
aplikatzekoak diren ingurumen auziei buruzko indarreko xedapenen informazioa eta kontratuko
agirietan aurreikusi klausula gehigarriak.
Horrela, EMAKUNDE-Emakumearen Euskal Erakundean aurkituko dute emakumeen eta
gizonen arteko berdintasun gaietan indarrean diren eta kontratua exekutatzeko orduan
aplikagarriak diren xedapenei buruzko informazioa, bestak beste, otsailaren 18ko 4/2005
Legea, Gizonen eta Emakumeen arteko Berdintasunaz diharduena, martxoaren 22ko 3/2007
Lege organikoa, Gizon eta Emakumeen arteko Benetako Berdintasuna lortzeari buruzkoa den
legea, hain zuzen ere.

OINARRIZKO BALDINTZAK
1.
ARAUBIDE JURIDIKOA
1.1. Kontratuaren araubide juridikoa:
•
Oinarrizko Baldintzen Plegu honetan eta bere karatulan zehaztutakoa, baita
Zehaztapen Teknikoen Txostenean jasotzen dena ere. Horrekin batera,
ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEAK (“EEE”) onartutako Kontratatzeko Barne
Jarraibideetan adierazitakoa (“KABI”) eta Kontratatzailearen Profila atalean
argitaratua (www.eve.es) eta esleipendunarekin sinatuko den kontratuan jasoko
diren baldintzekin eta itunekin bat etorriz. Hala ere, Oinarrizko Baldintzen Plegu
honetan jasotzen ez den gainerako guztiari dagokionez, TRSPKLen I Liburukiko V.
Tituluan xedatutako arauak aplikatuko dira, kontratuen aldaketez diharduena.
•
Azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegilea, Sektore Publikoko, Sektore
Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bategilea (“TRSPKL”) onartzen
duena. Plegu honen klausuletan adierazten diren gaiei dagokienez, soil-soilik.
•
Urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren arabera, Administrazio Publikoen
Kontratuen Legearen
Araubide Orokorra onartzen duena (aurrerantzean
“HAKLEO”), aurreko puntuan azaldutako gaiei dagokienez.
•
Kontratuari lotutako alderdi guztiak ebazteko, honako arau, lege eta dekretu hauek
izango dira aplikagarriak:
- Aseguruen Kontratuez diharduen urriaren 8ko 50/1980 Legea eta bere legezko
xedapenak garatzeko edota aldatzeko.
- Urriaren 29ko 6/2004 RDL, Aseguru Pribatuak Antolatzeko eta Berrikusteko
Legearen testu bateratua onartzen duena eta bere legezko xedapenak
garatzeko edota aldatzeko.
- Azaroaren 20ko 2486/1998 Errege Dekretua, Aseguru Pribatuak Antolatzeko eta
Berrikusteko Araudia onartzen duena, bertan egindako aldaketan kontuan
harturik.
- Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, izaera pertsonalen datuez
diharduena.
- Azkenik, lizitazio honen xedea diren kontratuei loturik, aseguru pribatuen
kontratuak arautzen dituzten gainerako xedapen guztiak.
1.2. Lanak egiten arituko diren langileei dagokienez, enpresaburu kontratatzaileek bete
beharko dituzte indarrean dagoen lan eta gizarte legeria.
1.3. Nolanahi ere, legezko manamenduek edo araudiek izango duten betebeharreko izaera
gorabehera, baldintza berezi edota orokorren barruan dauden kontratuaren klausulak
balioduntzat hartuko dira, hartzailearentzat edota aseguratuarentzako onuragarriagoak
izango diren heinean.
1.4. Kontratuaren edozein alderditako ezjakintasunak edo bertan bildutako dokumentuak eta
eranskinak edo itundutakoa gauzatzean zerikusia izan dezakeen Administrazioak
xedatutako arau, plegu eta aginduen gaineko ezjakintasunak ez du kontratista edo
enpresaburua salbuetsiko kontratua betetzeko obligaziotik.
2.
KONTRATUAREN HELBURUA
Kontratuaren helburua Plegu honen Karatularen “A” ATALEAN adierazia da.
Hori guztia baldintza teknikoen arabera, Zehaztapen Teknikoen Txostenean adierazten dena.
Plegu honetan jasoko dena, V. eranskina, eta betetzeko eska daitezke. Beraz, aipatutako
proiektua kontratuan sartuko da eta alde guztiek bete beharko dute.
3.
a)

LIZITAZIOAREN AURREKONTUA, AURREIKUSITAKO KONTRATUAREN BALIOA
ETA PREZIOA
Kontratu honen gehieneko aurrekontua Plegu honen karatulako “C” ATALEAN
adierazitakoa izango da.

b)

Aurreikusitako kontratuaren balioa Plegu honen karatulako “C” ATALEAN adierazitakoa
izango da, eta haren kalkulua TRSPKLen 88. artikuluan xedatutakoa betez egin da, BEZik
gabe.

c)

Kontratuaren prezioa esleipenaren ondorioz aterako dena izango da, eta diru-sail
independente gisa sartuko du BEZa. Kontratuaren prezioan gainerako zergak, tasak eta
era guztietako kanon aplikagarriak sartuta daudela ulertuko da.

d)

Enpresa esleipendunak ordainduko ditu gainerako gastuak, kontratuan azaltzen diren
lanak behar bezala egiteko, eta beraz, EEEk ez ditu ordainduko, V. eranskinean ageri den
Zehaztapen Teknikoen Txostenaren arabera.

4.
PREZIOEN BERRIKUSPENA
Karatularen “I” ATALEAN zehazten dena beteko da.
5.
5.1

GAUZATZEKO EPEA
Gauzatzeko epea Plegu honen Karatularen “J” ATALEAN adierazitakoa izango da.

5.2

Zehaztapen Teknikoen Txostenean lanak amaitzeko epea laburtzeko edo aldian aldiko
epeak ezartzeko edo jardueren hurrenkera berariaz azaltzen badira, betebeharrekoak
izango dira, horrela eskaintzen edo finkatzen badira, hurrenez hurren.

5.3

Karatularen “Q” ATALEAN hala aurreikusten baldin bada, kontratua amaitutakoan, alde
guztien oniritziarekin, kontratua luza daiteke. Luzatzekotan, epea ez litzateke karatularen
“J” ATALEAN aurreikusitakoa baino luzeagoa izango.

6.
ADJUDIKATZEKO ERA
6.1 EEEk kontratuak esleitzeko dituen barne-jarraibideak edo arauak (KABI) aplikatuko zaizkio
kontratu honi kontratatzeko orduan.
Kontratua prozedura irekiaren bidez esleituko da, eta esleipena honako fase hauei jarraituz
egingo da:
(i) lehen fasean (“Eskaintzen aurkezpena”), interesatutako lizitatzaileek dokumentazio orokorra
(A gutun-azala), eskaintza ekonomikoa (B gutun-azala) eta eskaintza teknikoa (C gutun-azala)
aurkeztuko dituzte.
(ii) bigarren fasean (“Kontratistaren hautaketa”) lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzen aztertu
ondoren, EEEk kontratua formalizatzeko lizitatzailea hautatuko du.
(iii) hirugarren fasean (“Formalizazioa”), EEEk eta hautatutako lizitatzaileak kontratua sinatuko
dute.
6.2 EEEk eta kontratistak men egingo diote informazioaren konfidentzialtasuna babesteko
obligazioari, KABIren 6.(d) atalean ezarritako moduan.
6.3 Kontratazio-organoa “B” ATALEAN azaldutakoa izango da.
6.4 Kontratazio-organoari laguntzeko, kontratazio-mahaia edo organo baliokideren bat era
daiteke, eta hauxe arduratuko da parte-hartze eskaerak kalifikatu eta eskaintzak baloratzeaz.
7.
7.1

PROPOSAMENAK AURKEZTEA
Proposamenak aurkezteko epea 2014ko azaroaren 28ko hamabiak (12:00) arte izango
da.

7.2

Proposamenak honako helbide honetara bidaliko dira: Bizkaia plaza eraikina, Urkixo
zumarkalea, 36. 1. solairua. 48011 Bilbo.
Lizitatzaileak postaz bidaltzen badu eskaintza, bidalketa posta-bulegoan zer egunetan

7.3

egin zuen kreditatu beharko du, eta kontratazio-organoari jakinarazi beharko dio, egun
bertan, eskaintza bidali duela. Ez badira bi baldintza horiek betetzen edo bidali izanaren
jakinarazpena baldintza honetan adierazitako gehienezko epea igarota egiten bada, ez da
eskaintza onartuko.
7.4

Proposamenak aurkez ditzakete, halaber, enpresari-taldeek, aldi baterako elkarteak
osatzen badituzte, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 59. artikuluak araututako
moduan. Enpresa-taldeko enpresariek beren jardute-gaitasuna eta kaudimen ekonomiko,
finantzario, tekniko eta profesionala kreditatu behar dute agiri honetako baldintzek xedatu
moduan, eta, horrez gain, agiri pribatu batean adierazi beharko dituzte beren izenak eta
egoera profesionala, zer-nolako partaidetza duten elkartean eta, kontratua indarrean den
bitartean, zer pertsona edo entitatek ordezkatuko dituen, ordezkapen-ahalmen osoz (VIII.
eranskina), EEEren aurrean. Enpresari horiek guztiek aldi-baterako enpresa-elkarte gisa
eratzeko konpromisoa hartu beharko dute, HAKLEOko 24. artikuluak xedatutako moduan.
Enpresa-elkarteko kide diren enpresetako ordezkari guztiek izenpetu behar dute
adierazitako agiria.

7.5

Lizitatzaileen proposamenetan adierazten diren lizitazio-tipoak, haiek kontratuaren
esleipenerako zenbateko zehatz eta jakinetan adierazten diren heinean, bere baitan
jasoko dituzte, indarreko araubideari jarraituz, haiei aplikatzekoak diren zerga guztiak.
Horren salbuespena BEZa izango da, hura aparteko kontu-sailtzat jasoko baita.

7.6

Lizitatzaileek ezingo dute proposamen bat baino gehiago aurkeztu, baina aurkeztutako
proposamenek egokitzat irizten dituzten soluzio-bariante guztiak jaso ditzakete; betiere,
baldintza-orri honetako karatulako "M" ATALEKO eskakizunak eta baldintzak betetzen
badituzte.
Lizitatzaileek ezingo dute beste enpresa batzuekin proposamenik izenpetu, baldin eta
aurrez banakako enpresari gisa proposamenik egin badute (xedapen horren salbuespen
bakarra izango da lote bat baino gehiago izatea eta proposamenak lote bat baino
gehiagorako aurkeztea). Printzipio hori urratuz gero, ez dira onartuko enpresariak
egindako proposamen guztiak, eta, ildo horretatik, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko
145 artikuluak arautzen duena beteko da. Adierazitakoa betetzekoa izango bada ere,
lizitatzaileek aukera izango dute, kontratuak lote bat baino gehiago baditu, bai kontratuxede osorako eskaintza bat egiteko (eskaintza hori banakatu egingo da lote bakoitzerako)
edo lote bat edo batzuetarako eskaintzak egiteko.

7.7

Dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz idatzita aurkeztu behar da. Atzerriko enpresek
hizkuntza horietakoren batera itzulita aurkeztu behar dute dokumentazioa.

7.8

Eskaintzarik eginez gero, enpresariek baldintzarik gabe onartuko dituzte baldintza-orri edo
Plegu honetako klausula guztiak, eta eskaintza horri ardurapeko adierazpen bat erantsiko
diete, EEErekin kontratatzeko baldintza guztiak betetzen dituztela esanez.

7.9

Izaera konfidentziala. Beharrezkotzat jotzen baldin bada, enpresa lizitatzaileak, sekretu
teknikoak edo komertzialak direla eta, izaera konfidentzialtzat hartzen dituen informazioak
eta alderdiak adierazi ahal izango ditu, VII. eranskinean agertzen den ereduaren arabera,
eta hori egiteko arrazoiak azalduko ditu. Nolanahi ere, eskaintza ekonomikoak ez du
izaera hori.

7.10 Lehiaketatik kanpo geratuko dira, EEEk behar bezala arrazoitu eta gero, honako egoera
honetan leudekeen proposamenak:

a) Proposamenak epez kanpo aurkeztea.
b) Eskatutako gaitasun profesional edo enpresariala ez aurkeztea.

c) Plegu honetan eskatzen den kaudimen ekonomiko, finantzario, teknika edo
profesionala ez aurkeztea.
d) Proposamen ekonomiko batzuk aurkeztea, bakarka edo aldi baterako beste enpresa
lizitatzaile batzuekin batera.
e) Plegu honetan edo zehaztapen teknikoen pleguan eskatzen diren baldintzak ez
betetzea.
f) TRSPKLek eskatzen dituen baldintzak ez betetzea.
8
8.1

PROPOSAMENEN EDUKIA
Lizitatzaileek hiru gutun-azal aurkeztuko dituzte, eta, horietan guztietan, datu hauek
adieraziko dituzte: lizitatzailearen izen-abizenak edo enpresaren izena; gaia adierazteko,
espedientearen erreferentzia-zenbakia adieraziko dute; eta, kontratu-xede adierazteko,
baldintza-orri honetako karatularen "A" ATALEAN adierazitakoa zehaztuko dute.
Gutun-azal bakoitzean aurkeztuko den dokumentazioa, gainera, formatu digitalean (CD)
ere aurkeztu behar da.

8.2

Hiru gutun-azalak helbide honetara bidaliko dira: Bizkaia plaza eraikina, Urkixo
zumarkalea, 36 - 1. solairua, 48011 BILBAO. Baldintza-orri honetako karatularen "E"
ATALEAN adierazitako epean bidali behar dute, eta/edo, hala adierazten bada, lizitazioiragarkian zehaztutako epean. “Gaiari” dagokion epigrafean, hau adieraziko da gutun-azal
bakoitzean:
-

“A”
gutun-azala:
“Lizitazio-espedientearen
zenbakia:
dokumentazio
administratiboa”
“B” gutun-azala: “Lizitazio-espedientearen zenbakia: iritzi bidez ebaluatu ahal
diren irizpideak”
“C” gutun-azala: “Lizitazio-espedientearen zenbakia: Formula matematiko bidez
ebaluatu ahal diren irizpideak”

8.3

Baldintza-orri honetako 8.5. atalean zehaztutako agiriak jasoko ditu “A” gutun-azalak, “B”
gutun-azalak 8.6. atalean zehaztutakoa eta “C” gutun-azalak 8.7. atalean jasotakoa.

8.4

Proposamenak entregatuz gero, lehiatzaileek onartu egin beharko dute lizitazioa, baldin
eta esleipendun suertatzen badira. Proposamena aurkeztu ondoren, ezingo da hura
erretiratu, baldin eta EEEk uste badu badagoela horretarako arrazoi justifikaturik.

8.5
-

“A” gutun-azala: Dokumentazio administratiboa
EEEko sarrera-erregistroan aurkeztuko da dokumentazio hori, gutun-azal itxi baten
barruan. Gutun-azalean, espediente-zenbakia adieraziko da, eta, horrez gain, baldintzaorri honen karatulako "A" ATALEAN adierazitako deskribapena idatziko da,
“Dokumentazio administratiboa” dela iragarriz.

-

Dokumentazio administratiboaren atalean, Eusko Jaurlaritzako kontratisten erregistroan
erregistratuta daudenek hauxe aurkeztu beharko dute:
a.
Erregistratuta izatearen ziurtagiriaren kopia. Horrekin batera, ardurapeko
adierazpen bat, erregistroan adierazitako datuak egiazkoak direla eta indarrean
daudela ziurtatzearren.
b.
Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru eta Berraseguru
Elkarteen Erregistro Administratiboan erregistratuta izatearen ziurtagiriaren kopia,
lizitazio honen xedea den aseguruari dagokion alorrak baimena duela egiaztatuz.
c.
VI. eranskina behar bezala betetzea.
d.
XI. eranskina behar bezala betetzea eta sinatzea.
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.

Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru eta
Beraseguruen Elkarteen Erregistro Administratiboan erregistratuta izatearen
ziurtagiriaren kopia, lizitazio honen xedea den aseguruari dagokion alorrak baimena
duela egiaztatuz.

c.

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
ofizialean.

d.

Jarduteko gaitasuna kreditatzeko, kontratatzeko adina ahalmen ematen duen
ahalorde askietsia aurkeztu beharko dute, aurreko atalean xedatutakoa betez.

e.

Ardurapeko adierazpena, ahalmendutako pertsona batek izenpetua, eta behar
bezala adieraziko duena enpresariak ez duela Sektore Publikoko Kontratuen
Legeko 60. artikuluan araututako debeku, ezgaitasun edo bateraezintasuneko
kausarik betetzen. Horretarako, Plegu honen II. eranskina bete eta sinatu egingo du.
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.

f.

VI. eranskina behar bezala betetzea.

g.

XI. eranskina behar bezala beteta eta sinatuta.

-

Baldintza-orriko karatulako "G" ATALEAN hala jasotzen bada, abal bat eratu izanaren
agiria aurkeztu beharko da. Behin-behineko 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.

-

Lizitatzailearen kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala
kreditatzeko, kaudimen hori dutela egiaztatzen duten honako agiri hauek aurkeztu behar
dituzte:
1.
2.
3.

Finantza-erakundeen txostena.
2012ko eta 2013ko ekitaldietan kobratutako primak aseguru zuzenean.
2012ko eta 2013ko ekitaldi bakoitzaren amaieran, aseguru konpainiak indarrean
izandako poliza kopurua energia alorrean eta estatu mailan.

4.

Aseguru pribatua antolatzeko araudia onartu zuen azaroaren 20ko 2486/1998
Errege Dekretuak aseguru konpainiari ezarritako kaudimen marjina, eta 2013ko
ekitaldian izandako benetako kaudimen marjina.
Aseguru Pribatuak eta Berme Funtsak Antolatzeko eta Berrikusteko Araudia onartu

5.

zuen azaroaren 20ko 2486/1998 Errege Dekretuak aseguru konpainiari ezarritako
berme funtsa, 2013ko ekitaldiaren amaieran aseguru konpainiak benetan zuena
2013ko ekitaldi ekonomikoaren amaieran.
6. 2012ko eta 2013ko ekitaldiei dagozkien irabazi eta galeren balantze eta kontuen
emaitza, sozietate zergei lotutako kopiak eta aitorpenak aurkeztuz; baita
Merkataritza Erregistroan 2013ko ekitaldian ikuskatutako urteko kontuenak ere.
7. Lizitatzen den arrisku bakoitzari begira, lizitatzaileak EEE Taldeari aurkezten dizkion
giza baliabideak eta bitarteko teknikoak. Horrekin batera, haien izena, lantokiaren
kokapena, esperientzia eskaintzen den aseguru alorrean: baliabide eta bitarteko
horien bidez, bezeroen eskariei erantzuteko batez besteko denbora adieraziz, eta,
oro har, eskaintzen den zerbitzu hobeto ulertzeko egoki eta interesgarritzat jotzen
diren datu guztiak.
8. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan duten bulego eta langile kopurua.
Arreta berezia jarriko da enpresako zuzendaritzan aritzen diren pertsonen titulazio
akademiko eta profesionaletan, eta bereziki, kontratua gauzatzeaz arduratuko diren
langileen kasuetan.
9. Antzeko polizetan duten esperientzia egiaztatua, kontratu honen xedea diren
edukiari eta zenbatekoari dagokienez.
10. Enpresako plantilla finkoan gutxienez ehun (100) langile.
-

Kaudimena kanpo-baliabideekin integratzea
Kontratu hau egiteko nahiko kaudimena duela egiaztatzeari begira, kontratista beste
erakunde batzuen kaudimen eta bitartezkoez balia daiteke, erakunde horiekin izango
dituen harreman juridikoak edozein direla, betiere kontratua gauzatzeko erabiliko direla
egiaztatuz.
Kontratua gauzatu ahal izateko kontratistak bitarteko horiek izango dituela egiaztatze
aldera, eta azpikontratistek egingo dituzten lanen zatiek ez dutela kontratuaren
prezioaren %50 baino gehiago izango, azpikontratazioari buruzko konpromisoa erantsi
beharko da, honako baldintza hauekin:
a) Hasieran dokumentu pribatuan aurkeztu ahal izango da. Hala ere, enpresa behinbehineko esleipenduna izango balitz, eskritura publikoan dokumentatuko litzateke.
b) Azpikontratatzeko asmoa duen kontratuaren zatia eta kontratuaren prezioaren
aldean zer ehuneko den adierazi beharko dira.
c) Kontratuaren esleipenduna izanez gero, azpikontratatuko dituen enpresen eskura
behar beste baliabide jarriko ditu kontratuaren zati hori egiteko.
d) Etorkizuneko azpikontrata izenaren bidez identifikatuko da, edo enpresa profilaren
bidez. Geroago, esleipendunak beste enpresa batzuk azpikontratatu nahi baditu,
TRSPKLen 227,2 artikuluaren a) eta c) letretan xedatutakoa beteko ditu.

-

Espainiarrak ez diren Europar Batasuneko enpresek eta gainerako enpresa atzerritarrek
horrela kreditatu behar dute beren jarduteko gaitasuna eta kaudimen ekonomiko,
finantzario, tekniko eta profesionala:
1. Gaitasuna

Espainiarrak ez diren Europar Batasuneko herrialdeetako enpresek edo Europako
Eremu Ekonomikoari buruzko Ituna izenpetu duten herrialdeetako enpresek
nahikoa izango dute erregistroan inskribatuta daudela kreditatzea edo HAKLEOko
I. eranskinean adierazten diren ziurtagiriak aurkeztea.

Gainerako enpresa atzerritarrek,
Haien herrialdeek Espainian duten misio diplomatiko iraunkorrak edo kontsuletxeak emandako txostena aurkeztu behar dute. Txosten horrek behar bezala
kreditatu beharko du, enpresak hala frogatu ondoren, lanbidezko,
merkataritzako edo dagokion alorreko toki-erregistroak inskribatuta daudela,
edo, horretarako obligaziorik ez balute, ohikotasunez lan egiten dutela, tokiko
lan-eremuan, kontratuaren xedeari dagokion jarduera-esparruan.
Horrez gain, enpresaren jatorriko herrialdeak Espainian duen Misio

Diplomatiko Iraunkorrak edo Ekonomia Ministerioko Kanpo Merkataritzako
Idazkaritza Orokorrak emandako txosten bat aurkeztu behar dute. Txosten
horretan, dagokion herrialdeak Merkataritzako Mundu Erakundeak kontratazio
publikoari buruz adostutako ituna izenpetu duela adierazi behar da.
Enpresak Espainian sukurtsal bat irekia duela kreditatzen duten agiriak, eta,
horietan, zehaztuko da zer ahaldun edo ordezkari dituzten izendatuta
enpresa-eragiketetarako, eta merkataritza-erregistroan inskribatuta daudela.
2. Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, teknikoa edo profesionala
Klausula honetako aurreko ataletan adierazitako moduan kreditatuko da. Europar
Batasunekoak ez diren enpresa atzerritarrek kreditatu egin behar dute, baldintza hori
Espainiako enpresei eskatzen bazaie, sailkatuta daudela, baldintza-orri honetako
Karatularen "N" ATALEAN xedatutako moduan.
-

Lizitazioan parte hartzeko, zenbait enpresarik aldi baterako enpresa-elkartea eratzen
badute, enpresa bakoitzak bere gaitasuna eta kaudimena egiaztatu beharko ditu,
aurreko puntuetan adierazitakoaren arabera, eta, kasuan betetzekoa bada, TRSPKLeko
67.5 artikuluak kontratisten sailkapenari buruz arautzen duena aplikatuko zaie.
Lizitazioa enpresa-elkarteari esleitzen bazaio, kontratazio-organoari kreditatu behar zaio
enpresa-elkartea eskritura publiko batean eratu dela, eta ordezkari edo ahaldun bakarra
izendatu beharko da. Ordezkari horrek nahikoa ahalmen izan behar du kontratutik
eratorritako eskubideak erabili eta obligazioak betetzeko, harik eta kontratua amaitzen
den arte. Enpresa-elkarteen iraupenak bat etorri behar du kontratuaren iraupenarekin,
harik eta azken hori amaitzen den arte.

-

Enpresen langilerian ehuneko bikoa edo handiagoa bada ezintasunak dituzten langileen
ehunekoa, berariaz emandako ziurtagiri bidez edo agiri egokiz frogatu beharko da
baldintza hori betetzen dela, baldin eta enpresek TRSPKLeko seigarren xedapen
gehigarriak eta Osasun eta Kontsumoko Ministerioak 2001eko abenduaren 17an
emandako Aginduak xedatutakoaz baliatu nahi badute.

8.6

“B” gutun-azala: Formula bidez ebaluatu ezin diren irizpideei lotutako
dokumentazioa
Zehaztapen Teknikoen Txostenean azaltzen den dokumentazio guztia aurkeztu beharko
da, plegu honen karatulako “O” ATALEAN jasotzen diren esleitzeko irizpideak
balioesteko behar den dokumentazioa, hain zuzen ere.
Era berean, lizitatzaileek kontratu honetan jasotzen diren lanen atalen bat
azpikontratatzeko asmorik badute, kontratuaren zein atali dagokion zehaztasunez
adierazi beharko dute. Horrekin batera, azpikontratazio horren prezioa eta arduradunen
gaitasun tekniko edo profesionala ere adieraziko da, IX. eranskinean eskatzen eta
azaltzen den bezala.
Azpikontratistek geroago egin dezaketen edozein aldaketa, aldez aurretik EEEren
baimenaz egingo da, eta Plegu honen 21. klausula edo atalean xedatutakoa beteko da.
(B) gutun-azalak ez du edukiko, inola ere, lizitatzaileak eskaintzen dituen baldintza
ekonomikoak edo prezioa. Eskakizun hori ez betetzeak eskaintza bazter uztea ekarriko
du.
Aipatutako dokumentuaren bat aurkeztu ezik, edo aurreko paragrafoetan eskatzen dena
bete ezean, eskaintza ez onartzeko nahiko arrazoia izan daiteke.

-

-

-

-

8.7

“C” gutun-azala:
Formula matematiko bidez ebaluatu ahal diren irizpideak.
Baldintza-orri honetako I. ERANSKINEAN jasotako proposamen-ereduari jarraituko zaio
(edozein kasutan, prezioak ez du gaindituko baimendutako gehieneko aurrekontuaren
zenbatekoa), eta Zehaztapen Teknikoen Txostenak dioenarekin bat etorriz. Aparteko
kontu-sail batean jasoko da balio erantsiaren gaineko zerga.

Proposamen ekonomikoa bide mekanizatuak erabiliz idatziko da eta izenpetuta
aurkeztuko da; horiek horrela, ez dira onartuko gabeziak edo akatsak dituzten
proposamenak, ezta eskaintzaren edukia zein den argitasunez jakitea eragotz
dezaketen marraketak dituztenak. Alderik balego zenbakiz eta idatziz jasotako
zenbatekoen artean, azken hori gailenduko da.
Lizitatzaileek ezingo dute, TRSPKLen 145. eta 147. artikuluei jarraiki, proposamen bat
baino gehiago aurkeztu, baina aurkeztutako proposamenek egokitzat irizten dituzten
soluzio-bariante guztiak jaso ditzakete; betiere, baldintza-orri honetako Karatularen "M"
ATALEKO eskakizunak eta baldintzak betetzen badituzte. Bariante bat baino gehiago
aurkeztuz gero, bariante bakoitzari dagokion proposamen ekonomikoa aurkeztu behar
du lizitatzaileak.
9
9.1

PROPOSAMENAK IREKITZEA ETA AZTERTZEA
Proposamenak aurkezteko epea amaituta, lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazioa
kalifikatuko da.

9.2

TRSPKLen 160.1 artikuluak xedatutakoa ez da aplikagarria izango, izaera armonizatua
duten kontratuei lotutako proposamenen irekieraz.

9.3

Eskatutako dokumentazio administratiboa faltako balitz edo aurkeztutako agiriak
akastunak badira, ez da onartuko lizitatzaileak egindako proposamena. Proposamenak
akats materialak balitu, HAKLEOko 81. artikuluak araututakoa beteko da, eta hiru (3)
egun balioduneko epea emango da haiek zuzentzeko. Telefonoa erabiliko da izapide
honen berri emateko; zehazki, lizitatzaileak eskaintzan adierazitako telefono-zenbakia.

9.4

Baztertu egingo dira gaitasuna eta/edo kaudimen ekonomiko eta finantzario nahiz
teknikoa edo profesionala baldintza-orri honetan adierazitako moduan kreditatu ez duten
lizitatzaileak, bai eta, kasu horretan badaude, zerbitzu-enpresen sailkapena kreditatu ez
dutenak ere.

10
10.1

ESKAINTZA HAUTATZEKO OINARRIZKO IRIZPIDEAK
Esleipenari ekin aurretik, EEEk eskubidea izango du kontratua bertan behera uzteko,
espedientean behar bezala justifikatuta, edo hautatzeko prozedurari ez ekitea, kontratua
prestatzeko araudietan edota esleipena bideratzeko prozeduran hauste edo akatsen bat
gertatuz gero. EEEk kontratua deuseztatu edo bertan behera utziz gero, lizitatzaile
bakoitzari 100 euroko kantitatea emango dio.

10.2

Lehiaketa esleitu gabe uzten ez badu, esleipena abantailatsuena den proposamenari
egiteko aukera izango du EEEk, eta, horretarako, ez du, ezinbestean, haren balio
ekonomikoari erreparatu behar.

10.3

Baldintza-orriaren karatulako “O” ATALEAN adierazitako oinarrizko balorazio-irizpideak
baliatuko dira eskaintzak baloratzeko.

10.4

Irizpide gehigarri gisa, baldin eta horrela ezarri bada, eta proposamen ekonomikoei
dagokienez, positibotzat joko dira lanak egiteko eta epeak betetzeko bermeak aurkezten
badira.
Ildo horretatik, proposamen ekonomikoa ez da izango, berez, erabakigarria, baina
esleipen-erabakiaren joera izango da, lehiaketako eskaintzei erreparatu ondoren, egin
beharreko lanen arrazoizko baliora gehien gerturatzen diren eskaintzak hautatzea.

10.5

10.6

Balio ezohikoak edo gehiegizkoak. Eskaintza ekonomiko onuragarrienak balio ezohikoak
edo gehiegizkoak izango balitu eta EEEk, enpresak egindako justifikazioa aintzat hartuta
eta eskatutako txostenei jarraiki, eskaintza ezin izango litzatekeela bete, balio ezohikoak
edo gehiegizkoak direla eta, behin-behineko esleipena egingo luke bigarren

proposamen ekonomiko egokienaren alde, sailkatu diren hurrenkera kontuan hartuz;
betiere, EEEk azken proposamen hori modu onean beteko dela uste badu eta inolako
balio ezohiko edo gehiegizkorik ez badu.
Proposamen batek balio ezohiko edo gehiegizkoak izango ditu honako baldintza hauek
betetzen baditu: eskaintzen duen prezioa onartutako proposamenen batez bestekoaren
aldean ehuneko hogei (%20) gutxiago denean.
Proposamen batek balio ezohiko edo gehiegizkoak dituela adierazi baino lehen, harekin
zerikusia duten pertsonei informazioa eskatu eta eman beharko litzaieke. Gainera,
dagokion zerbitzu teknikoaren aholkularitza emango zaio eta kontratazio organoak
txostena egingo luke.
10.7

Esleipenerako oinarri diren irizpide objektiboak aztertu ondoren, bi lizitatzaileren edo
gehiagoren artean berdinketa balitz, enpresa hau aukeratuko da: kaudimen teknikoa
kreditatzeko unean, lan-plantillan ezintasunak dituzten langileen kopurua langile guztien
ehuneko bikoa edo handiagoa duena.

11
11.1

ENPRESABURU ESLEIPENDUNA AUKERATZEA
Eskaintzak baloratu eta enpresaburu esleipenduna hautatzeko gehienezko epea
hogeita hamar (30) egunekoa izango da, proposamenak aurkezteko epea amaitzen den
egunetik aurrera.
Epe hori igaro ondoren, erabakia jakinarazi ez bada, lizitatzaileek, egoki irizten badute,
beren proposamenak erretiratzeko asmoa dutela jakinaraz dezakete.

11.2

EEEren iritziz, eskaintza ekonomiko egokiena aurkeztuko duen enpresaburu hautatu eta
gero, eta kontratua sinatu aurretik, zenbait agiri aurkeztu behar dizkio EEEri hautatutako
enpresaburuak. Horretarako, hamar (10) egun balioduneko epea izango du gehienez,
agiri horiek eskatzen zaizkion unetik aurrera. Hauek dira agiriok:
a) Zerga-betebeharrak
Ziurtagiri positiboa, Zerga Administrazio Estatuko Agentziak emana, zergabetebeharrak egunean betetzen dituela adierazten duena, edo hori aurkezteko
betebeharrik ez duen ardurapeko adierazpena.
Ziurtagiri positiboa, foru-aldundiek emandakoa, administrazioarekin zergabetebeharrei lotutako zorrik ez duela egiaztatzen duena, edo hertsadura bidea
erabiltzeko ez dagokien zergadunen kasuan, borondatezko epean ordaindu ez diren
zorren inguruan.
b) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak
Ziurtagiri positiboa, Gizarte Segurantzaren Lurralde Altxortegiak emandakoa, Gizarte
Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean betetzen dituela zerga-betebeharrak
egunean betetzen dituela adierazten duena, edo hori aurkezteko betebeharrik ez
duen ardurapeko adierazpena.

c) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga
Jarduera ekonomikoen gaineko zergako alta-agiria edo zerga horretako azken
erreziboa aurkeztu behar du, eta, horrekin batera, ardurapeko adierazpen bat
aurkeztuko du (IV. ERANSKINA) zerga horretan bajarik ez duela hartu azalduz.
Aurkeztu behar ez baldin badu, hori egiaztatzen duen agiria aurkeztuko da.
d) Behin betiko bermea ezarri izanaren egiaztagiria, karatulan “H” atalean hala erabaki
baldin bada. Horretarako, TRSPKLen 96. artikuluan xedatutakoa beteko da.

e) Beste dokumentu batzuk. Kontratatzeko gai den egiaztatzen duen gainerako
dokumentazioa, edo kontratua aurrera eramateko konprometitutako bitartekoak
egiaztatzen dituzten dokumentuak.
EEEko sarrera-erregistroan aurkeztu behar dira agiri horiek guztiak.
Aipatutako epean behar bezala aurkeztu ezean, lizitatzaileak eskaintza bazter utzi duela
ulertuko da. Hori horrela, hurrengo lizitatzaileari eskatuko zaio dagokion dokumentazioa,
eskaintzak sailkatuta geratu diren hurrenkerari jarraiki.
11.3

EEEk bost (5) egun balioduneko epearen barruan esleituko du
kontratua,
dokumentazioa jasotzen den unetik kontatzen hasita. Esleipen hori justifikatu eta
motibatu egingo da eta lizitatzaile guztiei haren berri emango zaie, jakinarazpen baten
bidez (faxa/posta/posta elektronikoa) eta Kontratatzailearen Profilean argitaratuz.

12
12.1

KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA
EEEk bere gain hartzen du eskaintzaren edukia egiaztatzeko gaitasuna, bai eta
kontratuaren formalizazioaren aurretiko dokumentazio administratiboa egiaztatzekoa
ere.

12.2

Kontratuaren formalizazioa enpresariari bere eskaintza onartua izan dela jakinarazi
ondorengo egunean hasiko da, eta hamabost (15) egun naturaleko epean egingo da.

12.3

Kontratuaren formalizazioaren bitartez, EEEk kontratuzko onarpena adierazten du eta
modu horretara, kontratua perfekzionatzen da.

12.4

Kontratuak bere baitan bilduko ditu EEEk kontratatzeko dituen barne arauan jasotako
aipamenak.

12.5

Kontratua ezin izango da formalizatu enpresariak baldintza-orri honetan zehazten diren
dokumentu guztiak aurkezten ez baditu. Kontratua enpresariari egotz dakizkion
arrazoiengatik formalizatuko ezin balitz. Behin-behineko bermerik ez balego, enpresariak
EEEri kalte-ordaina eman beharko dio. Kalte-ordaina gehienez ere kontratuaren
aurrekontuaren ehuneko hirukoa (3) izango da.

12.6

Kontratua dokumentu pribatuan formalizatuko da, eta formalizazio horretatik eratorritako
gastu eta zerga guztiak hautatutako enpresariak ordaindu beharko ditu.

12.7

Kontratua enpresa-talde bati esleituz gero, enpresa horiek talde horren eraketa frogatu
beharko dute eskritura publiko baten bitartez eta kontratuaren formalizaziorako
zehaztutako epean. Enpresa-taldeari emandako IFZ ere aurkeztu beharko dute.

12.8

Publikoak edo jakinak ez diren datuei dagokienez, kontratistak isilpean gorde beharko
du ditu kontratu honi lotutako datuak eta aurrekariak; baita kontratuaren harira
ezagutuko dituenak ere.

13
a)

KONTRATUA GAUZATZEA
Kontratua klausula eta pleguetan ezarritakoari atxikita beteko da, eta kontratazioorganoak, 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 EEErentzat edo hirugarrenentzat kontratua

betetzean gerta daitezkeen hutsegite, akats, metodo desegoki edo ondorio okerrek
eragindako ondorioen erantzukizuna ere.
d)

Kontratua behar bezala betetzeko, kontratistak konpromisoa hartzen du informazio
osagarria eta laguntza teknikoa emateko (dokumentuak eta mota guztietako
informazioa).

e)

Lanak egiten diren bitartean, kontratuaren aplikazio zuzenaren eta istripu edo kalteen,
pertsonei, materialei eta hirugarrenei gerta dakizkienak, ardura kontratistarena izango
da.

f)

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.

g)

EEEk ez dio ordainduko kontratistari kontratuan zehaztuta ez dagoen ezein lan edo
kontratazio-organoak edo kontratuaren arduradunak aldez aurretik baimendu ez duen
ezein lan.

14
KONTRATUAREN ALDAKETA
1. Honako kasu hauetan alda dezake kontratua EEEk:
a) TRSPKLen 107. artikuluan xedatutako arrazoiak tartean badira.
b) Baldintza-orri edo Plegu honetako X. eranskinean zehazten diren arrazoiak tartean badira.
Kontratistak derrigorrean onartu behar ditu aldaketa horiek eta ez du kalte-ordainik eskatzeko
eta jasotzeko eskubidea, kontratuaren xedea gauzatzeko lanen gutxitzea edo bertan behera
uztea ekarriko badute ere.
2. Kontratuzko aldaketen prezioa bi aldeek zehaztuko dute, bakoitzak bere prezioak ezarriz eta
horiek negoziatuz.
3. Kontratuzko aldaketen prezioa finkatzeko, kontratistak eskainitako prezioa hartuko da
kontuan.
4. Proiektuan aurreikusi ez diren edo oso ezberdinak diren beste obra batzuk egitea, zerbitzuak
edo hornidurak baldin badakartzate aldaketek, horien prezioak EEEk ezarriko ditu, aldez
aurretik kontratistari jakinarazita, hiru (3) eguneko gutxieneko epean. Ezarritako prezioak onartu
ezean, kontratazio-organoak beste enpresaburu batekin kontrata ditzake aldaketen ondoriozko
lan horiek, ezarritako prezio berean edo gauzatu ditzake zuzenean. Beste enpresaburu batekin
egin daitekeen kontratazioa EEEren kontratazioari lotutako barne jarraibideen arabera egingo
da; betiere, kontratuaren kantitatea kontuan hartuz.
5. Kontratuan egin litezkeen aldaketak idatziz azalduko dira.
6. Kontratuaren aldaketen ondorioz, prezioan ere aldaketarik izango balitz, haren behin betiko
bermea egokituko litzateke, aldatuko litzatekeen prezio berriarekin proportzio egokian izan
dadin. Hori guztia, hamabost eguneko epean egin beharko litzateke, enpresaburuari
aldaketaren berri ematen zaion egunetik kontatzen hasita.
7. EEEren aldetik kontratuaren aldaketa adostuta ere, eta horrek lanen atal batzuk egiten
jarraitzeko eragozpenik eragingo balu, kontratua behin-behinekoz, aldez edo betiko bertan
behera uztea adostu beharko litzateke, kasuan kasu.
8. Aldaketen bideratzeak lanen atal batzuk behin-behinekoz, aldez edo betiko bertan behera

uztea eskatzen badu, eta horrek interes publikoari kalte handia eragingo balio, EEEk erabaki
dezake lanekin segitzea behin-behinekoz, kontratuaren arduradunak prestatuko duen
proposamen teknikoaren arabera; betiere, aldaketaren arrazoia Baldintza-orri honetako
klausulekin bat etorriz eta hori finantzatzeko nahiko krediturik izanik.
15
KONTRATUAREN LUZAPENA
Baldintza-orri honetako karatulan aurreikusten diren baldintzak betez luza daiteke kontratua.
16
PREZIOAREN ORDAINKETA
Plegu honetako karatulan adierazten da prezioaren ordainketa nola egingo den.
Inola ere ezingo da ordainketarik egin kontratua formalizatu arte.
Plegu honetan jasotzen den bezala, EEEk kontratistari ezarri ahal dion zigor ekonomikotik
prezioa kentzeko eskubidea du.
17
a)

EPEAK ETA BERANDUTZEAGATIKO ZIGORRAK
Kontratista derrigortuta dago kontratua Plegu honetako Karatulan finkatutako epeetan
gauzatzera; baita proposamen teknikoarekin batera aurkeztutako lan-plangintzan
jasotzen dena ere.

b)

Kontratista edozein epetan berandutu egin dela jotzeko, ez da beharrezkoa izango
EEEk aldez aurretik ohartarazpenik egitea. Atzerapen horiei dagozkien zigorrak EEEk
ezarriko ditu automatikoki.

c)

Azken epea edo ezarritako zatikako epeak amaitu eta kontratista berandutu egin bada
berari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla eta, EEEk adostutako azken prezioaren
%20ko zigorra ezar diezaioke.
Zigorren zenbatekoak ez du kanpo uzten EEEk kontratistaren berandutzeagatik
sortutako kalte-galerak direla kausa eska dezakeen kalte-ordaina, ez eta EEEk
kontratua suntsiarazteko duen eskubidea ere.

d)

Era honetako zigorrak ezartzeko prozeduran kontratistari alegazioak egiteko aukera
eman beharko zaio derrigorrez, kontratuaren arduraduna entzun ondoren.

18

KONTRATISTAK KONTRATUA AKATSEZ BETETZEA EDO ALDEZ BETE GABE
UZTEA
EEEk 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.
Egingo diren lanak bat ez badatoz kontratatuko den eskakizunekin, kontratistaren erruz egon
litezken akats, kalte, edo gabeziak tarteko, EEEk eskubidea izango du lan horiek baztertzeko,
eta lan horien truke ez du ezer ordaindu beharko, eta nahi izanez gero, kontratua deuseztatuko
du, eta kontratistari ezarriko dion kalte-ordaina kontratuaren prezioaren %20 izango da.
Zigorren zenbatekoak ez du kanpo uzten EEEk kontratistaren berandutzeagatik edo
akatsengatik sortutako kalte-galerak direla kausa eska dezakeen kalte-ordaina.
19
KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK
19.1 Lan arriskuen prebentzioa
Esleipendunak bete eta bere ardurapeko langileei betearaziko dizkie lan legeriak arriskuen
inguruan xedatutako arau guztiak; baita aplikagarria zaien Lan Ituna, eta bereziki, Lan Arriskuen
Prebentzioaz diharduen azaroaren 8ko 31/1995 Legeak dioena bete eta betearaziko du; baita

lege horren garapenari lotutako araudiak ere, bereziki, aipatutako legearen 24. artikulua eta
urriaren 30eko 171/2004 Errege Dekretuarenak.
19.2 Betebehar laboral eta sozialak
a) Kontratistak, esleitu zaion lana egiteko kontratatzen dituen langileei dagokienez, indarrean
dagoen gai laboralei buruzko araudia eta Gizarte Segurantzari, ezinduen integrazio laboralari
eta lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudiak bete behar ditu. Gizarte-formazioarekin
zerikusia duten azken araudi horien kasuan, azpikontratatuak –halakorik izanez gero– bere
langileei dagokienez, indarrean dagoen gai laboralei buruzko araudia beteko duela ziurtatu
behar du kontratistak.
b) Kontratu hau betetzeko aplikagarria diren heinean, kontratistak espresuki adierazi behar du
higiene, segurtasun eta ingurumen alorreko araudi eta legeak bete eta betearazteko
bitartekoak, gaitasuna eta ezagutza dituela, eta kontratua betetzean horrelako gaien inguruan
gerta litezkeen erreklamazioei aurre egiteko konpainiak ez du inolako ardurarik.
c) Kontratistak bere menpeko langile guztiei babesteko ekipo homologatuak eman behar dizkie,
kontratuan aurreikusten diren lanen segurtasunak edo arriskuak hala eskatzen badu,
aplikagarria izan dakiokeen lan arriskuak prebenitzeko planaren arabera. Horrekin batera,
langile horiek ekipoak behar bezala erabiltzeko prestakuntza jaso dutela bermatu behar du.
d) Kontratista behartuta dago lana baldintza duinetan egiten dela bermatzera, bai bere
enpresan, bai hark azpikontratutako enpresetan (halakorik izanez gero). Horrez gain, langileei
dagokien sektoreko hitzarmenak beteko dira, batez ere pertsonalaren subrogazioari
dagokionez.
e) Lanei atxikitako beharginek kontratistaren menpe jardungo dute, eta honek enpresariari
dagozkion eskubide eta betebeharrak izango ditu beharginen gainean.
f) Kontratua hau sinatzeagatik EEEk ez du inolako betebehar eta erantzukizunik izango gizarte
eta lan betebeharren inguruan, legez kontratistak bere menpeko langileekin dituenak, alegia.
Nolanahi ere, kontratistak konpromisoa hartzen du EEEri erreklamaziorik ez eskatzeko, haren
langileek edo beste batek aipatutako betebeharrak izan ditzaketen arazoen aurrean.
g) Aurkeztu ezean edo berandu aurkeztea justifikatu gabe, kontratuak eskatzen duen baldintza
bat ez betetzea da, eta, beraz, EEEk kontratua bertan behar utz dezake, 23. klausularen
arabera.
h) 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 EEEri ez
zaizkio leporatuko horietako edozein ez betetzeak sor ditzakeen isun, zigor edo bestelako
erantzukizunak.
Edozein kasutan, kontratistak oso-osorik ordainduko dio EEEri. Plegu honetako betebeharrak
ez betetzeak zehaztuta daukan kalte-ordaina, nahiz eta ebazpen judizial edo administratiboak
ezarritakoa izan
i) EEEk hala eskatzen badio, kontratistak dokumentatuta egon daitezkeen betebeharrak
betetzen direla egiaztatzen duten dokumentu guztiak aurkeztuko dizkio. Aurkezten ez badio edo
justifikatu gabeko luzapena gertatzen bada, kontratuan ezarritako betebehar bat ez dela
betetzen ulertuko da, eta, beraz, EEEk kontratua bertan behera uzteko eskubidea izango du
j) Kontratua iraungita, ezin izango dira inola ere EEEko langile bihurtu kontratuan zehaztutako
zereginetan jardun duten beharginak.

k) Kontratistari egokituko zaizkio, eta bere kontura joango dira, kontratua betearazteak ekarri
ahal dizkion kostu guztiak.
19.3 Ingurumenari buruzko betebeharrak
Kontratistak eta bere ardurapeko azpikontratek egingo dituzten lan guztietan saihestuko dituzte
kalte edo eragin kaltegarria ingurumenean, animalietan eta landaretan, eta egin beharreko
lanen ondorioz eragingo diren gorabehera edo kalteak ekiditeko edo murrizteko erabaki edo
neurri guztiak hartuko ditu.
Ingurumen alorrean agintari eskudunek emandako eta ezarritako lege, araudi eta gomendio
guztien arabera egingo ditu lan guztiak kontratistak. Horretaz gain, EEEk eman ditzakeen arau
guztiak ere beteko ditu, eta bete ezean, kontratista bera izango da arduradun bakarra.
19.4 Hirugarrenen baimenak
EEEk bere kabuz egin ditzakeen kontratuzko eragiketak eta kudeaketa-lanak alde batera utzita,
kontratistak bere lana egiteko beharrezkoak diren baimen eta lizentziak lortu beharko ditu, haiek
norbanakoei, elkarteei, enpresei eta erakundeei eskatuz. Baimen horiek lortzeko zerbait
ordaindu beharko balitz, diru-kopuru hori ere kontratistak ordaindu beharko du.
20
DATU PERTSONALEN ERABILERA. KONFIDENTZIALTASUNA
20.1 Datu pertsonalen erabilera
Datu pertsonalen erabileratzat honako jarduera hauek hartuko dira: izaera automatizatua izango
duten ala ez eragiteka eta prozedura teknikoak, zeinen bidez datuak bildu, grabatu, gorde,
prestatu, aldatu, blokeatu eta deuseztatzea ahalbidetzen duten. Halaber, komunikazio,
kontsulta, interkonexio eta transferentzien bidezko datu konexioak, baldin eta horiek pertsona
fisikoa nor den jakin edo identifikagarria izateko bidea ematen duen edozein informazioa
badute.
Kontratuan datu pertsonalen erabilera kontuan hartzen baldin bada, edo enpresa kontratistaren
edo azpikontratistaren sarbidea horrelako datuetara aurreikusten baldin bada, honako araua
hauek beteko dira:
1.
2.
3.

4.

5.

Datuak erabiltzeko arduradunaren jarraibideen arabera erabiliko ditu datuak kontratistak.
Erabiliko diren datu pertsonalak kontratu hau gauzatzeko beharrezkoak direnak baino ez
dira izango, eta ezin izango dira erabili bestelako xedeekin.
Kontratu hau gauzatzeko erabiliko diren datuak ez zaizkio inori emango. Hori horrela,
kontratistak konpromisoa hartzen du datu horiek edo datu horiekin eratutako fitxategiak
ez jakinarazteko, eskualdatzeko, emateko edo agerrarazteko besteri inolako bidez
(ahoz, idatziz, posta elektronikoz, paperez edo sarbide informatikoz); ezta bistaratzeko
ere.
Abenduaren 13ko Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren 10.
artikuluan xedatutakoa betez, kontratu honen gauzatzean arituko diren kontratistak eta
gainerako eragileek isiltasuna gorde beharko dute zenbait daturen inguruan. Isiltasun
gordetzeko behar hori kontratua amaitu ondoren ere izango da indarrean.
Abenduaren 13ko Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa
betez, kontratu honen gauzatzearen ondorioz, kontratistak konpromisoa hartzen du datu
pertsonalen segurtasuna bermatzeko, eta horretarako, neurri tekniko, administratibo eta
eraketako guztiak hartuko dituela. Ildo horretatik, honako arau hauek beteko ditu:
a) Lanei ekin aurretik, enpresa esleipendunak kontratazio-organoari datu hauek eman
beharko dizkio: datu pertsonaletara sarbidea izango duten langile guztien izena,
abizenak, zereginak eta lana egingo duten lekua. Kontratua gauzatzen den bitartean
aldaketaren bat egin behar izanez gero, alta edo baja eman langileren bati, enpresa
esleipendunak haren berri emango du astebeteko epean, aldaketa gertatzen den
egunetik kontatzen hasita. Enpresa esleipendunak nahiz aipatutako langile horiek
konpromisoa hartu behar dute idatziz isiltasun profesionala gordetzeko datu
pertsonalez.

6.

b) Enpresa esleipendunak segurtasun neurri egokiak hartu beharko ditu, plegu honetan
azaltzen diren tratamendu zentroak, ekipoak, lokalak eta programak behar bezala
erabiltzeko.
c) Kontratu honen xedea diren lanak bukatu eta gero, datu pertsonalak izango dituzten
euskarri guztiak itzuliko ditu enpresa esleipendunak, edo horrelako datuak izango
dituzten fitxategiak ezabatu edo deuseztatuko ditu. Deuseztapena era egokian
egingo da, hau da, datuak berreskuratzeko aukerarik ez izateko. Fitxategiak
itzultzeko edo deuseztatzeko egiaztapena akta bidez egingo da, enpresa
esleipendunaren ordezkariak eta lanen zuzendariak sinatuko duten akta horretan
azalduko da ekintza hori.
Kontratua indarrean egongo den bitartean, EEEk kontrolak egiteko eskubidea izango du,
ezarritako segurtasun neurriak, eta hala badagokio, neurri zuzentzaileak behar bezala
betetzen direla egiaztatzeko.

20.2 Konfidentzialtasuna
Informazio konfidentzialtzat joko da kontratistak eskuragarri izango duen informazio pertsonal,
kontratuko, banketxe, tekniko edota komertzial oro, kontratatutako zerbitzua egiteko
informazioa, hain zuzen ere.
Kontratistak konpromisoa hartzen du modu konfidentzialean erabiltzeko halakotzat jotzen den
informazio oro, eta plegu honetan azaltzen den xederako baino ez du erabiliko informazioa.
Esleipendunak kontratatutako zerbitzuei buruz ezagutu ditzakeen datu guztiak isilpekotzat edo
konfidentzialtzat jotzen dira eta beraien identitate eta sekretua gorde behar ditu, eta EEEk
eskatutako lanak egiteko erabiliko du informazioa.
Aurreko paragrafoan aipatutako kontratistak edo pertsonek ezin izango dute EEEk emandako
informazioa zabaldu, aldatu edo beste bati eman, kontratua gauzatzeko informazioa den aldetik.
Aldez aurretik EEEk baimena eman ezean, eman zaion edozein dokumentu ez du erreproduzitu
ezta kopiatu ere kontratistak (informazio konfidentziala izan dezakeena), zerbitzua emateko
ezinbestekoa denean izan ezik.
Kontratatutako zerbitzuaren ezaugarriak kontuan izanik, hala badagokio, kontratistak
dokumentuak eta kopiak itzuli egingo ditu, kontratuaren lanak amaitu eta gero, emango
zaizkionak hala eskatzen badio.
Aipatutako betebeharra bete ezean, legeriak lizitatzailearentzat aurreikusten duen
erantzukizunez gain, gerta litezkeen kalteen eta arazoen aurrean, EEEk eskubidea izango du
kalte-ordaina eskatzeko esleipendunari.
21
LAGAPENA ETA AZPIKONTRATAZIOA
a) Kontratuaren lagapenerako legezko eskakizunei dagokionez, TRSPKLen 226. artikuluan
zehaztutakoa bete beharko da. Dena dela ere, EEEk aldez aurretik eta berariaz baimendu
beharko du kontratuaren lagapena. Kontratua ezin izango da laga, berau esleitzeko arrazoi
erabakigarriak jatorrizko kontratistaren gaitasun pertsonal edo teknikoak izanez gero.
b) Kontratistak azpikontratak egin nahi izanez gero, TRSPKLen 227. artikuluan zehazten diren
xedapenak bete behar ditu. EEEri azpikontratu hori adierazten dion idatzian, aipatutako
xedapen horiez gain, azpikontratua egikaritzeko baldintza teknikoak ere azaldu beharko dira.
Nolanahi ere, azpikontratazioek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
(i)

Kontratistak aldez aurretik jakinarazi behar dizkio EEEri idatziz egin nahi dituen
azpikontratu guztiak, azpikontratista bakoitzari lotutako kontratuaren aldea adieraziz.

(ii)

EEEk aldez aurretik onartu behar du.

Hala ere, jakinarazitako azpikontratazioa ez onartzeko eskubidea bere gain hartzen du EEEk,
baldin eta proposatutako azpikontrataren gaitasun teknikoa nahiko egiaztatuta ez badago, edo
azpikontratua gauzatzeko baldintza teknikoak aski bermatuak ez badaude.
Azpikontratatuak jatorrizko kontratistaren mende geratuko dira eta jatorrizko kontratista hori
izango da, EEEri dagokionez, Plegu honetan eta kontratuan zehazten diren betebeharren
ardura izango duena.
22
KONTRATUAREN ARDURADUNA
Izaera teknikoko erabakiak hartzerakoan, EEEk 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.
23
KONTRATUAREN IRAUNGIPENA/DEUSEZTAPENA
Amaitu delako, bete delako edo eten delako iraungiko da kontratua.
Kontratua iraungitzeko arrazoiak baldintza-orri honetan, Kode Zibilean eta TRSPKLen 223.
artikuluan zehazten direnak izango dira. Baita honako arrazoi hauek ere:
(i)

(ii)
(iii)

Baldin eta kontratua gauzatzeko garaian, hirugarrenen ekintzen ondorioz, kontratua
gauzatzea ezinezkoa balitz ikuspuntu tekniko nahiz ekonomikotik, bidezkoa litzateke,
EEEk egokitzat joz gero, kontratua indargabetzea, eta ondorioz, kontratistari EEEk
eskatu eta bere horrexetan gauzatutako lanak ordainduko litzaizkioke soilik, arrazoi
honengatik EEEri kalte-ordaina eskatu edo erreklamazioa egitea bidegabekoa delarik.
Kontratistaren berandutza kontratuan adierazitako lanak egiteko epea betetzerakoan.
Kontratuaren gainerako funtsezko betebeharrak bete ez betetzea.

Ezarritako baldintzen arabera arrazoi hauetako edozein gertatuz gero, EEE 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 jarraituz,
berez edo egokitzat jotzen dituen pertsona edo enpresen bitartez, kontratistaren kontura.
24 JURISDIKZIO ESKUDUNA
Jurisdikzio Zibileko Epaitegiak izango dira (TRSPKLen 21.2 artikulua) kontratu hau prestatzean,
esleitzean, interpretatzean, betetzean eta amaitzean sor daitezkeen auziak erabakitzeko
eskudunak, eta bi aldeak borondatez jartzen dira Bilboko epaitegi eta auzitegien mendean. Era
berean, berariaz egiten diete uko erabilgarri izan ditzaketen bestelako foroei.

I. ERANSKINA
PROPOSAMEN EKONOMIKOA
Izen-abizenak: ......................................................................................................................
Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia: ..............................................................................
Ordezkatzen duen enpresa: ...............................................................................................
Enpresaren Identifikazio Fiskaleko Kodea:........................................................................
Enpresaren bulegoen helbidea: ..........................................................................................
..............................................................................................................................................
Datu horiek Kontrataziorako Oinarrizko Baldintzetan agertzen den eran frogatu ostean, hau
adierazten dut:
1.

(…) kontratua esleitzeko antolatutako LEHIAKETAREN berri
Kontratatzailearen Profilean argitaratutako iragarkia ezagutzen dut.

2.

Baldintza Teknikoen Pleguak, Oinarrizko Baldintzenak eta gainerako dokumentazioa
aztertu eta ezagutzen dut.

3.

Kontrataziorako Oinarrizko Baldintzen Pleguaren lehen klausulan aipatzen diren legezko
eta arauzko testuak ere ezagutzen ditut.

4.

Eurekin ados nago eta borondatez, bere osotasunean eta aldaketarik gabe onartzen ditut
2. eta 3. ataletan adierazten diren legezko eta arauzko dokumentu eta testuak.

5.

Aipatutako kontratua gazatzeko konpromisoa hartzen du, honako kantitate hauen
arabera:
2015/01/01eko 00:00etatik
2015/12/31ko 24:00etara
PRIMA GARBIA
PARTZUERGOA
ZERGAK
PRIMA, GUZTIRA

[...]n, 2014ko

[ ]aren ....(e)an.

[Enpresaren/lizitatzailearen izena]
Ahalordez

emateko

EEEren

II. ERANSKINA
LIZITATZAILEAREN ARDURA-ADIERAZPENA, ADMINISTRAZIO PUBLIKOEKIN
KONTRATATZEKO DEBEKURIK EZ DUELA EGIAZTATZEKO

Izen-abizenak: ......................................................................................................................
Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia: ..............................................................................
Ordezkatzen duen enpresa: ...............................................................................................
Enpresaren Identifikazio Fiskaleko Kodea:........................................................................
Enpresaren bulegoen helbidea: ..........................................................................................
..............................................................................................................................................
ADIERAZTEN DUT: Egiaztatzen dut ez nik, ez ordezkatzen dudan merkataritza-sozietateak ez
dugula Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 60. eta 61. artikuluetan
araututako kontratatzeko debekurik. Halaber, indarrean dauden xedapenekin bat etorriz,
egiaztatzen dut enpresak egunean betetzen dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekikoak. Hori guztia egiaztatzen duten agiriak eta dokumentuak aurkezteko
konpromisoa hartzen dut kontratua formalizatu baino lehen, horren esleipenduna izango banaiz.

2014ko
aren (e)an
(Enpresaren izena/lizitatzailea)
Ahalordez

III. ERANSKINA
BANKU-ABALAREN EREDUA (BEHIN BETIKO BERMEA)
[...] bankuak, (aurrerantzean, “Bankua”) eta haren izenean eta ordezkaritzan [...], egintza hau
egiteko bezainbat aginpide duenak, [...] notarioaren aurrean, [...] protokolo-zenbakiarekin, [...]
egunean emandako ahalmenaz baliaturik, eta aldatu ezta kendua ere izan ez dena.
ABALATZEN dio [...] sozietateari (aurrerantzean, “Sozietatea”), lehen eskarian eta era
solidarioan, .I.F.K.: [...], eta [...] helbidea duenari,
[...], ENERGIAREN EUSKAL
ERAKUNDEAren aurrean (aurrerantzean, “Onuraduna”), I.F.K.: [...], eta [...] helbidea duena,
[...] euroko gehieneko zenbatekoraino (aurrerantzean, “Bermatutako zenbatekoa”),
[kontratuaren izena idatzi] xedea duen kontratua modu egokian garatu eta gauzatzeko, [...]
datarekin Sozietateak eta Onuradunak sinatutako kontratua, eta Bankuak ezagutzen duela
adierazita.
Abalaren baldintzak hauexek dira:
(i)

Bankuak berariaz uko egiten die ondasunen ordenari, eskusioari eta zatiketari; baita
defentsa agertarazteko era guztiei ere.
(ii) Abal honek izaera abstraktua du: beraz, Onuradunak ez du zertan adierazi edo justifikatu
bermea gauzatzeko dituen arrazoiak, eta bermearen kontura ordainketaren eskariaren
aurrean, Bankuak ezin izango du oztopo edo eragozpenik jarri, Sozietateak jar ditzakeen
eragozpenak edozein direla ere.
(iii) Onuradunak eskatzen duen diru kantitatea ordaindu beharko dio Bankuak bost (5) egun
naturaleko gehieneko epean, idatziz edo beste modu batez [...] helbidera egiten den
eskariaren egunetik kontatzen hasita.
(iv) Onuradunak eskatuko duen diru-kantitatea ordainketa batean edo bitan egingo dio
Bankuak, onuradunak esango dion eran; betiere Bermatutako zenbatekoa gainditzen ez
bada.
(v) Onuradunak emandako bankuaren kontu-korrontean egingo dira ordainketak, kenketarik
gabe, honako arrazoia hauengatik: zergak, eskubideak, karguak, konpentsazioak,
erreklamazioak, eta oraingo edo etorkizuneko kenketa edo atxikipenak.
(vi) Abal honen iraupena mugagabea izango da, Onuradunak baliogabetzeko baimena eman
arte, idatzizko adierazpen baten bidez.
(vii) Berme hau Espainiako zuzenbidearen arabera arautzen da. Gerta daitezkeen auziak
erabakitzeko bi aldeak jartzen dira Bilboko epaitegi eta auzitegien mendean. Era berean,
berariaz egiten diete uko erabilgarri izan ditzaketen bestelako jurisdikzioei.

Berme hau Bermeen Erregistro Ofizialean erregistratu da, [...] zenbakiarekin, 20[ ](e)ko []aren
....(e)an.

[Lekua eta eguna]
[Erakundearen izen soziala]
[Ahaldun(ar)en sinadura]

IV. ERANSKINA
EKONOMIA JARDUEREN GAINEKO AITORPENAREN EREDUA
Izen-abizenak: ......................................................................................................................
Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia: ..............................................................................
Ordezkatzen duen enpresa: ...............................................................................................
Enpresaren Identifikazio Fiskaleko Kodea:........................................................................
Enpresaren bulegoen helbidea: ..........................................................................................
..............................................................................................................................................
Nire erantzukizunpean, adierazten dut:
Tokiko zergei buruz indarrean dagoen araudiaren eta, zehazki, Ekonomia Jardueren gaineko
Zergaren araupenaren arabera, jarraian zerrendatzen diren epigrafeetan zerga horren
matrikulan alta ematera behartuta dago enpresa, eta ez du bajarik hartu zerga horretan:
........................................
........................................
...............................
........................................
........................................
...............................
........................................
........................................
...............................
........................................
........................................
...............................
........................................
........................................
...............................

[...]n, 2014ko

[ ]aren ....(e)an.

[Enpresaren/lizitatzailearen izena]
Ahalordez

V. ERANSKINA
ZEHAZTAPEN TEKNIKOEN TXOSTENA

KALTE MATERIALAK; EKIPO ELEKTRONIKOAK; EGUZKI PANELAK, APARTEKO
ARRISKUEN ESTALDURA (C.C.S.)

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RIESGO ASEGURADO
Descripción del Riesgo: Actividades relacionadas con el ámbito de la energía. Ver listado
de situaciones.
COBERTURA DE DAÑOS MATERIALES
BIENES Y SUMAS ASEGURADAS
Continente y Contenido
Equipos Electrónicos
Paneles Solares
Cobertura automática (20%)

995.700€
418.500€
29.607.695,20€

FRANQUICIAS APLICABLES
Equipos Electrónicos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas
Resto de Equipos Electrónicos
Portadores Externos datos e incremento coste operación
Resto de Coberturas
Franquicia para avería de maquinaria

300 €
150 €
10% mín 150 €
300 €
10 % del siniestro con
un mínimo de 300 €

SUBLÍMITES Y COBERTURAS
Incendio/Rayo/Explosión y Extensión de Garantía
18.311.833,52 €
Gastos de extinción
150.000 €
Gastos de desescombro
150.000 €
Daños eléctricos en aparatos eléctricos
150.000 €
Gastos de reposición de archivos
150.000 €
Obras de reconversión o reforma
150.000 €
Gastos de desbarre
125.000 €
Gastos de ingeniería
100.000 €
Robo y expoliación
200.000 €
Robo/Expoliación de metálico en caja fuerte
18.000 €
Robo/Expoliación de metálico en mueble cerrado
9.000 €
Transportadores de fondos
15.000 €
Avería Equipos Electrónicos (Equipos proceso de datos e
Instalaciones fotovoltaicas)
2.078.512,50 €
Incremento en el coste de la operación
50.000,00 €
Portadores externos de datos
50.000,00 €
Rotura de cristales
50.000,00 €
Avería de maquinaria
200.000 € por anualidad y 50.000 € por siniestro

Se hace expresamente constar que será de aplicación la CLAUSULA DE REPOSICIÓN
A NUEVO.
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COBERTURA DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS: a través del Consorcio de
Compensación de Seguros, de acuerdo con su reglamento demás disposiciones legales
vigentes de Seguros, de acuerdo con su reglamento demás disposiciones legales
vigentes.
OBSERVACIONES
Se hace expresamente constar que:
1) Los Asegurados son:
-

Ente Vasco de la Energía (EVE)
Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (SHESA)
BIMEP, S.A.
HARANA-KONTRASTA, S.A.

2)
Queda excluida de las presentes garantías el pozo de gas natural. Si se
garantizarán las instalaciones del pozo de gas natural propiedad de SHESA valoradas
en 160.000 €, las cuales estarán cubiertas por la presente póliza siempre que se
encuentren en situación de inactividad (fuera de explotación).
3) Hasta un límite acumulado de 1.000.000 € quedan garantizadas automáticamente
todas las nuevas instalaciones solares fotovoltaicas propiedad del asegurado
distintas a las aseguradas en el momento del efecto de la póliza.
El Asegurado facilitará a la compañía, finalizada cada anualidad de seguro, las altas,
bajas o modificaciones del ejercicio, en base a lo cual se procederá a la regularización de
primas.
Se hace constar que dentro del capital de contenido, 60.000 € corresponden a
vehículos en reposo, garantizados únicamente por la garantía de incendio, rayo y
explosión.
Se hace constar que dentro del capital asegurado como instalaciones solares, quedan
incluidas las siguientes:
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BIENES ASEGURADOS

EMPRESAS ASEGURADAS

ENTE VASCO DE LA
ENERGÍA

SDAD
HIDROCARBUROS DE
EUSKADI

Bim ep

TOTAL

CONCEPTO

VALORACIÓN

VALORACIÓN

VALORACIÓN

VALORACIÓN

Plaza Bizkaia
Mobiliario y enseres

380.000,00

80.000,00

460.000,00

Equipos informáticos

270.000,00

30.000,00

300.000,00

Fotocopiadoras, impresoras, máquinas escribir y de
calcular
Equipos audiovisuales
Material eléctrico y electrónico

3.000,00

3.000,00

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

100.000,00

1.000,00

1.000,00

Maquetas

0,00

0,00

Acondicionamiento oficina

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

8.000,00

8.000,00

Equipos de telefonía fija
Material bibliográfico (Videoteca)
Archivos, material documental

Lonja Egaña
Instalaciones

0,00

Mobiliario (incluido en el general EVE)
Archivos y documentos
Material eléctrico y eléctrónico

5.000,00

5.000,00

Obras acondicionamiento lonja

30.000,00

30.000,00

11.500,00

11.500,00

Pabellón Asuaran
Maquinaria y equipos

0,00

Mobiliario (incluido en el general EVE)

2.200,00

Útiles y herramientas

2.200,00

Instalaciones

7.500,00

7.500,00

60.000,00

60.000,00

Material cartográfico
Oficina Donostia

12.000,00

12.000,00

Equipos ofimáticos e informáticos

7.000,00

7.000,00

Equipos de telefonía

1.000,00

1.000,00

38.500,00

38.500,00

Mobiliario y enseres

0,00

Archivos, material documental
Acondicionamiento oficina
Bim ep
Mobiliario y enseres

35.000,00

35.000,00

Equipos ofimáticos e informáticos

70.000,00

70.000,00

1.500,00

1.500,00

180.000,00

180.000,00

Equipos de telefonía

0,00

Archivos, material documental
Acondicionamiento oficina
Instalaciones solares
Listado de instalaciones

29.541.695,20

29.541.695,20

Pozo Arm entia
Instalaciones

TOTAL

20.000,00

20.000,00

30.539.395,20

130.000,00

286.500,00
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LISTADO DE INSTALACIONES SOLARES ASEGURADAS
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ANEXO - RELACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES

Nº

TERRITORIO

MUNICIPIO

CENTRO EDUCATIVO

DIRECCIÓN

VALOR
(€)

1

ALAVA-ARABA

AGURAIN

IES ANITURRI BHI

Galzar, 4

31.250

2

ALAVA-ARABA

AMURRIO

IES ZARAOBE BHI

Etxebarriur, 6

31.250

3

ALAVA-ARABA

ARRAZUA-UBARRUNDIA

IPI IKAS BIDEA IKASTOLA

Iturribero, 3

31.250

4

ALAVA-ARABA

LAGUARDIA

IES SAMANIEGO-LAGUARDIA

Sancho Abarca, 3

31.250

5

ALAVA-ARABA

LLODIO

IES CANCILLER AYALA BHI

Zumalacarregui

31.250

6

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IEFPS MENDIZABALA GLHBI

Portal de Lasarte

31.250

7

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IES LOS HERRÁN BHI

Los Herrán, 70

31.250

8

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IES MENDEBALDEA

Donostia, 3

31.250

9

BIZKAIA

ABANTO Y CIERVANA

IES DOLORES IBARRURI

El Minero Etorbidea, 28

31.250

10

BIZKAIA

AMOREBIETA-ETXANO

IES URRITXE-ZORNOTZA

Urritxe z/g

31.250

11

BIZKAIA

ARRIGORRIAGA

IES ARRIGORRIAGA

Arrigorriaga La Peña z/g

31.250

12

BIZKAIA

BALMASEDA

IES BALMASEDA

Arbiz y Barrios z/g

31.250

13

BIZKAIA

BARAKALDO

IES MINAS

La Bondad, 30

31.250

14

BIZKAIA

BARAKALDO

IEFPS NICOLAS LARBURU

Aldapa, 3

31.250

15

BIZKAIA

BASAURI

IES BIDEBIETA

Agirre Lehendakaria, 97

31.250

16

BIZKAIA

BERMEO

IES I. AROZENA-BARRUETA/TAR

Matxitxako z/g

31.250

17

BIZKAIA

BILBAO

IES IBARREKOLANDA

Arbolagañe, 2

31.250

18

BIZKAIA

BILBAO

IES TXURDINAGA-ARTABE

Artalandio, 1-3

31.250

19

BIZKAIA

BILBAO

IES MARTÍN BERTENDONA

Bertendona, 5

31.250

20

BIZKAIA

BILBAO

IES MIGUEL DE UNAMUNO

Licenciado Poza, 1

31.250

21

BIZKAIA

ERANDIO

IEFPS ATEGORRI-TARTANGA

Tartanga, 11–15

31.250

22

BIZKAIA

GALDAKAO

IES ANDRA MARI

Elexalde z/g

31.250

23

BIZKAIA

GERNIKA-LUMO

IES GERNIKA

Carlos Gangoiti, 23

31.250

24

BIZKAIA

GETXO

IEFPS FADURA

Bizkerre z/g

31.250

25

BIZKAIA

GETXO

IES JULIO CARO BAROJA

Salsidu, 42

31.250

26

BIZKAIA

GETXO

IES AIXERROTA

Peña Santa Marina, 14

31.250

27

BIZKAIA

IURRETA

IEFPS IURRETA

Olaburu, 19

31.250

28

BIZKAIA

MUNGIA

IES MUNGIA

Aita Elorriaga, 22

31.250

29

BIZKAIA

ONDARROA

IES ONDARROA-ITURRIOTZ

Artibai, 5

31.250

30

BIZKAIA

PLENTZIA

IES URIBE-KOSTA

Gatzamina z/g

31.250

31

BIZKAIA

PORTUGALETE

IES JUAN ANTONIO ZUNZUNEGI

Doctor José Zaldua, 20

31.250

32

BIZKAIA

SANTURTZI

IEFPS SAN JORGE

Kueto z/g

31.250

33

BIZKAIA

SESTAO

IES ANGELA FIGUERA

Pablo Sarasate, 7

31.250

34

BIZKAIA

VALLE DE TRAPAGA

IES BURDINIBARRA

San Gabriel z/g

31.250

35

GIPUZKOA

ARRASATE

IES ARRASATE BHI

Santa Teresa, 25

31.250

36

GIPUZKOA

AZPEITIA

IES UROLA IK. AZKOITIA - AZPEITIA

Perdilegi, 3

31.250

37

GIPUZKOA

BERGARA

IES IPINTZA

Boni Laskurain, 19

31.250

38

GIPUZKOA

DONOSTIA

IES ALTZA

Altza Pasalekua, 43

31.250

39

GIPUZKOA

DONOSTIA

IES BIDEBIETA

Serapio Mujika kalea, 31

31.250

40

GIPUZKOA

DONOSTIA

IES USANDIZAGA-PEÑAFLORIDA-AMARA

Felipe IV, 1-A

31.250

41

GIPUZKOA

DONOSTIA

IES XABIER ZUBIRI - MATEO

Jose Miguel Barandiaran, 12

31.250

42

GIPUZKOA

DONOSTIA

IES ANTIGUA-LUBERRI BHI

Bertsolari Xabaldor

31.250

43

GIPUZKOA

ELGOIBAR

IES ELGOIBAR

San Roke, 1

31.250

44

GIPUZKOA

ERRENTERIA

IES KOLDO MITXELENA

Galtzaraborda Etorbidea, 43

31.250

45

GIPUZKOA

IRUN

IES PIO BAROJA - BIDASOA

Elkano z/g

31.250

46

GIPUZKOA

LASARTE-ORIA

IES LASARTE - USURBIL

Buenos Aires Aldapa, 1

31.250

47

GIPUZKOA

ORDIZIA

IES OIANGUREN

Altamira kalea

31.250

48

GIPUZKOA

TOLOSA

IES ORIXE - TOLOSALDEA

Santa Luzia - Ciudad docente

31.250

49

GIPUZKOA

URRETXU

IES J. Mª IPARRAGIRRE

Santa Barbara Bidea z/g

31.250

50

GIPUZKOA

ZARAUTZ

IES LIZARDI

Araba kalea, 18

31.250

51

ALAVA-ARABA

IRUÑA DE OCA

IES BADAIA

Fco. M. De Echanove

31.250

52

ALAVA-ARABA

KAPEZU/CAMPEZO

IES CAMPEZO

El Egido, 2

31.250

53

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IES EKIALDEA (I)

Juan XXIII, 2

31.250

54

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IES CONSTRUCCION

Avda. Los Huetos, 33

31.250

55

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IES KOLDO MITXELENA (I)

Cuadrilla de Salvatierra s/n

31.250

56

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IES MIGUEL UNAMUNO

Vicente Gzlez. Echavarri

31.250

57

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IES CIUDAD JARDIN

Alava, 39

31.250

58

ALAVA-ARABA

ZUYA

IES MURGUIA

Domingo de Sautu s/n

31.250

59

BIZKAIA

ABADIÑO

IES ABADIÑO

Trañaetxoste, 10 / San Prudentzio 12, bajo

31.250

60

BIZKAIA

ARRATZU

IES BARRUTIALDE

Barrutia, 7

31.250

61

BIZKAIA

ARRIGORRIAGA

IES (ITS)CONSTRUCCION BIZKAIA

El Progreso s/n

31.250

62

BIZKAIA

BARAKALDO

IES ANTONIO TRUEBA

Aldapa, 5

31.250

63

BIZKAIA

BARAKALDO

IES BEURKO

Arauti, 7

31.250

64

BIZKAIA

BASAURI

IES URBI

Agirre Lehendakaria, 93

31.250

65

BIZKAIA

BASAURI

IES URRIBARRI

León, 22

31.250

66

BIZKAIA

BILBAO

IES ESCURCE

Eskurtze,11

31.250

67

BIZKAIA

BILBAO

IES ZORROZA

San Miguel Az. 10

31.250

68

BIZKAIA

BILBAO

IES REKALDEBERRI

Larraskitu, 56

31.250

69

BIZKAIA

BILBAO

IES SAN ADRIAN

Martín Burua Picaza, 14

31.250

70

BIZKAIA

BILBAO

IES SAN IGNACIO

Islas Canarias, 71

31.250

71

BIZKAIA

BILBAO

IES EMILIO CAMPUZANO

Santos Juanes, 7

31.250

72

BIZKAIA

BILBAO

IES BOTICA VIEJA

Ribera Botica Vieja, 1

31.250

73

BIZKAIA

DERIO

IES DERIO

Gernikako Arbola 14

31.250

74

BIZKAIA

DERIO

IES ESCUELA AGRARIA DE DERIO

Berreaga, 5

31.250

75

BIZKAIA

DURANGO

IES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA

Fray Juan de Zumárraga, z/g

31.250

76

BIZKAIA

ELORRIO

IES ELORRIO

San Roke, 12-2 / San Roke, 10, bajo

31.250

77

BIZKAIA

ERANDIO

IES ASTRABUDUA BHI

Mezo, 36, bajo

31.250

78

BIZKAIA

GALDAKAO

IES HOSTELERIA/OSTALRITZA

Sixta Barrenetxea, 24

31.250

79

BIZKAIA

LEIOA

IES JOSE MIGUEL BARANDIARAN

Santsoena, 6

31.250

80

BIZKAIA

LEIOA

IES ARTAZA-ROMO

Amaia, 26, bajo

31.250

81

BIZKAIA

PORTUGALETE

IEFPS REPELEGA

Repelega Bidea z/g/ Avda. Ramón y Cajal, 19

31.250

82

BIZKAIA

SANTURTZI

IES KANTAURI-AXULAR

José Miguel Barandiarán 19, bajo

31.250

83

BIZKAIA

SESTAO

IES SATURNINO DE LA PEÑA

Doctor Ferrán, 5/Andrés Jauregibeitia, 10, bajo

31.250

84

BIZKAIA

SOPELANA

IES SOPELANA

Iberre z/g

31.250

85

BIZKAIA

ZALLA

IES ZALLA BHI

Euskadi, 3

31.250

86

GIPUZKOA

ALEGIA

IES ARALAR BHI

Aralar, z/g

31.250

87

GIPUZKOA

ANDOAIN

IES LEIZARAN

Plazaola, 23

31.250

88

GIPUZKOA

ARRASATE

IES ARRASATE-ARETXABALETA

Narkole

31.250

89

GIPUZKOA

BERGARA

IEFPS MIGUEL ALTUNA

Ibargai, 1

31.250

90

GIPUZKOA

DONOSTIA

IEFPS EASO

Av. De Felipe IV-1

31.250

91

GIPUZKOA

EIBAR

IES IGNACIO ZULOAGA

Jardineta, 3

31.250

92

GIPUZKOA

ELGOIBAR

IEFPS ELGOIBAR

San Roke, 1

31.250

93

GIPUZKOA

ERRENTERIA

IEFPS DON BOSCO

San Marcos z/g 101pk.

31.250

94

GIPUZKOA

HERNANI

IES HERNANI

Santa Bárbara z/g

31.250

95

GIPUZKOA

HONDARRIBIA

IES TALAIA

Aspune, 2

31.250

96

GIPUZKOA

IRUN

IES PLAIAUNDI

Plaiaundi, z/g

31.250

97

GIPUZKOA

LEGAZPI

IES OLAZABAL

San Martín, 16

31.250

98

GIPUZKOA

LEZO

IES LEZO BHI

Tomás Garbizu, 21

31.250

99

GIPUZKOA

MUTRIKU

IES MUTRIKU

Magdalena 15-15 pk

31.250

100

GIPUZKOA

OÑATI

IES R.M. ZUAZOLA-LARRAÑA

San Lorentzo, z/g

31.250

101

GIPUZKOA

PASAIA

IES MARITIMO PESQUERO DEL CANTÁBRICO

Los Marinos, 2

31.250

102

GIPUZKOA

SORALUZE

IES SORALUZE

Frontón, 3

31.250

103

GIPUZKOA

TOLOSA

IEFPS TOLOSALDEA

Santa Luzi (Cdad. Docente)

31.250

104

GIPUZKOA

TOLOSA

IES ESC. DEL PAPEL

Paper, 1- 299 pk.

31.250

105

GIPUZKOA

URNIETA

IES EGAPE IKASTOLA BHI

Azkorte, z/g

31.250

106

GIPUZKOA

USURBIL

IEFPS USURBIL

Arbitza bidea, 29

31.250

107

GIPUZKOA

VILLABONA

IES ERNIOBEA BHI

Otelarre, 35

31.250

108

GIPUZKOA

ZARAUTZ

IES MONTE ALBERTIA

San Ignacio, 25

31.250

109

GIPUZKOA

ZIZURKIL

IES FRAYSORO NEKAZALE ESKOLA

Elbarrena

31.250

110

GIPUZKOA

ZUMAIA

IES ZUMAIA

Aita Mari z/g

31.250

111

ALAVA-ARABA

LLODIO

IES MUNICIPAL LLODIO BHI

VIRGEN DEL CARMEN 17

31.250

112

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

CEE BLAS LOPEZ HBI

BLAS DE OTERO Z/G

31.250

113

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IBD RAMIRO DE MAEZTU UBI

ALAVA 41

31.250

114

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IES (ITS) HOSTELERIA (ITB) BHI

CIR-GAMARRA MAYOR

31.250

115

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IES KOLDO MITXELENA (Edificio II)

BEHENAFARROA, S/N

31.250

116

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IES EKIALDEA (Edificio II)

NIEVES CANO, 18

31.250

117

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IES FEDERICO BARAIBAR BHI

NIEVES CANO 14

31.250

118

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IES FRANCISCO DE VITORIA BHI

EL SALVADOR 1

31.250

119

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IES SAMANIEGO BHI

MONSEÑOR ESTENAGA 1

31.250

120

BIZKAIA

BARAKALDO

IES CRUCES BHI

SIEBE 84

31.250

121

BIZKAIA

BILBAO

IBD DE BIZKAIA/BIZKAIKO UBI

SARRIKUE 15

31.250

122

BIZKAIA

BILBAO

IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI

LEHENDAKARI AGUIRRE 184

31.250

123

BIZKAIA

BILBAO

IES GABRIEL ARESTI BHI

ARTALANDIO 5

31.250

124

BIZKAIA

BILBAO

IES IBAIZABAL BHI

ZAMACOLA 45-BIS

31.250

125

BIZKAIA

BILBAO

IES IGNACIO ELLACURIA BHI

ZURBARANBARRI 34-A

31.250

126

BIZKAIA

BILBAO

IES KARMELO IKASTOLA-SOLOKOETXE BHI

SOLOKOETXE 17

31.250

127

BIZKAIA

BILBAO

IES LUIS BRIÑAS-SANTUTXU BHI

ITURRIAGA 58

31.250

128

BIZKAIA

BILBAO

IES TXURDINAGA BEHEKOA BHI

GABRIEL ARESTI 8

31.250

129

BIZKAIA

BILBAO

IES ZURBARAN BHI

ZUMAIA 1

31.250

130

BIZKAIA

BILBAO

IPI DEUSTUKO IKASTOLA IPI

IRUÑA 2-B

31.250

131

BIZKAIA

ERANDIO

IES ERANDIO BHI

KUKULARRA 8

31.250

132

BIZKAIA

ERMUA

IES ANAITASUNA IKASTOLA BHI

ONGARAY Z/G 71 P.K.

31.250

133

BIZKAIA

ERMUA

IES ONGARAI BHI

ONGARAY Z/G

31.250

134

BIZKAIA

ETXEBARRI, ANT.DE SAN ESTEBAN

IES ETXEBARRI BHI

SANTA MARINA 21

31.250

135

BIZKAIA

GALDAKAO

IES BENGOETXE BHI

SIXTA BARRENETXEA 13-A

31.250

136

BIZKAIA

GALDAKAO

IES ELEXALDE BHI

ELEXALDE 45

31.250

137

BIZKAIA

GÜEÑES

IES GUEÑES BHI

PADURA Z/G (SODUPE)

31.250

138

BIZKAIA

IGORRE

IES ARRATIA BHI

OLABARRI Z/G

31.250

139

BIZKAIA

IURRETA

IES JUAN OROBIOGOITIA BHI

OLABURU 3

31.250

140

BIZKAIA

LEIOA

IES (ITS) ESCUELA DE HOSTELERIA (ITB) BHI

SARRIENA (UNIBERTSITATEA)

31.250

141

BIZKAIA

LEKEITIO

IES ONDARROA-LEKEITIO

LARROTEGI AUZOA, S/N

31.250

142

BIZKAIA

MARKINA-XEMEIN

IES MARKINA BHI

BEKOBENTA 3

31.250

143

BIZKAIA

MUSKIZ

IES MUSKIZ BHI

GURUGU MEMEREA 12

31.250

144

BIZKAIA

ORTUELLA

IES ORTUELLA BHI

MINERO 28

31.250

145

BIZKAIA

PORTUGALETE

IES BALLONTI BHI

GRUMETE DIEGO 1

31.250

146

BIZKAIA

SANTURTZI

IES KANTAURI-AXULAR (Edificio II)

JOSÉ MIGUEL BARANDIARAN, 19 BAJO

31.250

147

GIPUZKOA

ARETXABALETA

IES KURTZEBARRI BHI

SANTAKURTZ 19

31.250

148

GIPUZKOA

AZKOITIA

IES AZKOITIKO IKASTOLA-XABIER MUNIBE BHI

ESTRADA

31.250

149

GIPUZKOA

BEASAIN

IES ALKARTASUNA BHI

FORU 8 47 P.K.

31.250

150

GIPUZKOA

BEASAIN

IES LOINAZPE BHI

IGARTZA OLETA Z/G

31.250

151

GIPUZKOA

BEASAIN

IES TXINDOKI-ALKARTASUNA BHI

UGARTEMENDI 6

31.250

152

GIPUZKOA

DEBA

IES MENDATA BHI

ITZIARKO BIDEA 20

31.250

153

GIPUZKOA

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

IBD DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO UBI

ZEMORIYA 20

31.250

154

GIPUZKOA

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

IES (ITS) ALTZA (ITB) BHI

CASA NAO Z/G

31.250

155

GIPUZKOA

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

IES LAUAIZETA IKASTOLA BHI

GABRIEL ARESTI (DE) IB, 165

31.250

156

GIPUZKOA

EIBAR

IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHBI

ISASI Z/G

31.250

157

GIPUZKOA

EIBAR

IES ITZIO BHI

ARRATE BIDE Z/G

31.250

158

GIPUZKOA

EIBAR

IES MOGEL ISASI BHI

ISASI 37

31.250

159

GIPUZKOA

EIBAR

IES UNI EIBAR-ERMUA BHI

OTAOLA 29

31.250

160

GIPUZKOA

ELGOIBAR

IES M-E ELGOIBAR (Máquina-Herramienta)

AZKUE AUZOA 1

31.250

161

GIPUZKOA

ERRENTERIA

IES CRISTOBAL GAMON BHI

ESNABIDE Z/G

31.250

162

GIPUZKOA

ERRENTERIA

IES LANGAITZ BHI

SAN MARCOS Z/G

31.250

163

GIPUZKOA

ERRENTERIA

IES ZAMALBIDE BHI

ZAMALBIDE AUZOA Z/G 233 P.K.

31.250

164

GIPUZKOA

HERNANI

IES ELIZATXO BHI

FLORIDA 28

31.250

165

GIPUZKOA

HERNANI

IES LANGILE BHI

SANTA BARBARA Z/G

31.250

166

GIPUZKOA

IRUN

IES TOKI ALAI BHI

GAZTELUZAHAR 1

31.250

167

GIPUZKOA

IRUN

IES TXINGUDI BHI

JAIZUBIA 351 P.K.

31.250

168

GIPUZKOA

LASARTE-ORIA

IES LANDABERRI BHI

PINTORE 2

31.250

169

GIPUZKOA

OIARTZUN

IES ELIZALDE BHI

MANUEL LEKUONA ET. Z/G

31.250

170

BIZKAIA

Busturia

Colegio Público José Ucelay

Barrio Altamira, 37

31.250

171

BIZKAIA

Getxo

Colegio Público Andra Mari

Santa Marina, 12

31.250

172

BIZKAIA

Getxo

Colegio Público Geroa

Maidagan, 32

31.250

173

BIZKAIA

Getxo

Colegio Público Larrañazubi

Camino Larrañazubi, 2

31.250

174

BIZKAIA

Getxo

Colegio Público Zubilleta

Izaro, 8 bajo

31.250

175

BIZKAIA

Ondarroa

Colegio Público Zaldupe

Zaldupe, 6

31.250

176

GIPUZKOA

Azkoitia

Colegio Público Floreaga Salestar

Izarraitz, s/n

31.250

177

GIPUZKOA

Azpeitia

Colegio Público Betharram

Jose de Artetxe, 4

31.250

178

GIPUZKOA

Donostia-San Sebastián

Colegio Público Amara Berri

Ferrerías, 6

31.250

179

GIPUZKOA

Donostia-San Sebastián

Colegio Público Ariztigain

Barrio Loiola

31.250

180

GIPUZKOA

Donostia-San Sebastián

Colegio Público Oleta

Camino Darieta, 18

31.250

181

GIPUZKOA

Donostia-San Sebastián

Colegio Público Zuhaizti-Biteri

Ataritzar Bidea, 22

31.250

182

ALAVA-ARABA

Amurrio

Colegio Antonio Rueda (Pista deportiva)

Doni Joseba Auzoa z/g - 01470 AMURRIO

31.250

183

ALAVA-ARABA

Asparrena

Centro interpretación ER (C.H. Araia)

Herriko Enparantza, 1 - 01250 ASPARRENA

31.250

184

ALAVA-ARABA

Harana-Valle de Arana

Centro de día (ALDA)

Plaza Rimona, 1 - bajo - 01117 VALLE DE ARANA

31.250

185

ALAVA-ARABA

Harana-Valle de Arana

Edificio Municipal (CONTRASTA)

San Salvador, 1 - bajo 1 - 01117 VALLE DE ARANA

31.250

186

ALAVA-ARABA

Harana-Valle de Arana

Frontón (SAN VICENTE)

Eskardedana, s/n - 01117 VALLE DE ARANA

31.250

187

BIZKAIA

Alonsotegi

Colegio público Alonsotegi

Barrio Azordoiaga z/g - 48810 ALONSOTEGI

31.250

188

BIZKAIA

Amorebieta-Etxano

Centro social

Zelaieta parkea, z/g - 48340 AMOREBIETA-ETXANO

31.250

189

BIZKAIA

Areatza

Piscinas municipales

San Bartolome Kalea z/g - 48143 AREATZA

31.250

190

BIZKAIA

Arratzu

Casa Consistorial

Loiola Auzoa, 2 - 48383 ARRATZU

31.250

191

BIZKAIA

Bilbao

CEP Artatxe LHI

Avda. Julian Gayarre 100 - 48004 BILBAO

31.250

192

BIZKAIA

Derio

Colegio público Derio

Gernikako Arbola Etorbidea, 27 - 48160 DERIO

31.250

193

BIZKAIA

Güeñes

Colegio público Eretza

Gallarraga, 26 (Sodupe) 48840 GÜEÑES

31.250

194

BIZKAIA

Mungia

Colegio público Mungia

Arana Goiri T'ar Sabin, 9 - 48100 MUNGIA

31.250

195

BIZKAIA

Muskiz

Polideportivo

Crtra de la Playa z/g- 48850 MUSKIZ

31.250

196

BIZKAIA

Sondika

Colegio público Gorondagane

Cº Goronda Gane s/n - 48150 SONDIKA

31.250

197

GIPUZKOA

Aretxabaleta

Colegio público Kurtzeberri

Santakurtz, 19 - 20550 ARETXABALETA

31.250

198

GIPUZKOA

Astigarraga

Ikastola municipal

Arantzazuko Ama Ikastola - Santio Zeharra - 20115 ASTIGARRAGA

31.250

199

GIPUZKOA

Azpeitia

Polideportivo

Arzubia Hiribidea, 33 - 20730 AZPEITIA

31.250

200

GIPUZKOA

Berastegi

Colegio público J.A. Muñagorri

Kale Nagusia, 4 - 20492 BERASTEGI

31.250

201

GIPUZKOA

Getaria

Colegio público Iturzaeta

Sahatsaga kalea 12 - 20808 GETARIA

31.250

202

GIPUZKOA

Legazpi

Haztegi Ikastola

Santikutz, 5- 20230 LEGAZPI

31.250

203

GIPUZKOA

Oiartzun

Haurtzaro ikastola

Manuel Lekuona Etorbidea, 16 - 20180 OIARTZUN

31.250

204

GIPUZKOA

Zarautz

Colegio público Orokieta

Araba Kalea,56 - 20800 ZARAUTZ

31.250

205

GIPUZKOA

Zegama

Colegio público Aitxuri

20215 ZEGAMA

31.250

206

GIPUZKOA

Orio

Albergue ORIO

Txurruka aterpetxea. Oribarzar hondartza - 20810 ORIO

31.250

207

GIPUZKOA

Segura

Albergue SEGURA

Segura-Zegama errepidea - 20215 SEGURA

31.250

208

BIZKAIA

BERRIZ

IES BERRIZ

Elizondo kalea, 6 bajo

31.250

209

BIZKAIA

ERMUA

IES UNI EIBAR-ERMUA BHI

Barrio Ongarai, s/n

31.250

210

GIPUZKOA

IRÚN

IESFP BIDASOA

Elizatxo hiribidea, 10 bajo

31.250

211

GIPUZKOA

IRÚN

IES DUMBOA

Berio kalea, 6-1, bajo

31.250

212

GIPUZKOA

IRÚN

IES HIRUBIDE

Pagogaña, 18

31.250

213

ALAVA-ARABA

ASPARRENA

Colegio público

Ilardubide, 2-Bajo 3

31.250

214

ALAVA-ARABA

ASPARRENA

Iglesia (Junta Administrativa Ibarguren)

Iberguren, 1-1

31.250

215

ALAVA-ARABA

URKABUSTAIZ

Colegio público Izarra Herri Eskola

Ugarte, 3- Bajo 1

31.250

216

BIZKAIA

BAKIO

Escuela pública

Barrio Urquizaur-Alde, 2 A Bajo

31.250

217

BIZKAIA

BASAURI

C.P. José Etxegarai

Avda. Aguirre Lehendakari, 93 Bajo

31.250

218

BIZKAIA

BASAURI

C.P. Sofía Taramona

Gernika, 12 Bajo

31.250

219

BIZKAIA

BASAURI

C.P. Velázquez-Cervantes

Menendez y Pelayo, 23 Bajo

31.250

220

BIZKAIA

BILBAO

CEP Tomás Camacho

Urizar, 42 Bajo

31.250

221

BIZKAIA

EA

Natxituko Bolatokia

Natxitua, 10 Bajo

31.250

222

BIZKAIA

EREÑO

Herriko Taberna

Barrio Elejalde 10 B, Bajo

31.250

223

BIZKAIA

GÜEÑES

Kultur Etxea

Elkarterri, 2 Bajo

31.250

224

BIZKAIA

SOPELANA

Escuela pública ZIPIRIÑE

Trokabide, 4 Bajo

31.250

225

BIZKAIA

SOPELANA

Frontón

Sabino Arana, 2 Bajo

31.250

226

GIPUZKOA

ANDOAIN

Centro de día

Pio Baroja Kalea, 1-B

31.250

227

GIPUZKOA

BEASAIN

Murumendi Ikastetxea

Mariarats Kalea, 1

31.250

228

GIPUZKOA

BEASAIN

Udalbiltegia-Erauskin 21

Andra Mari Kalea, 21

31.250

229

GIPUZKOA

BERGARA

Colegio San Martín

Boni Laskurain Pasealekua, 25

31.250

230

GIPUZKOA

ELGETA

Herri eskola

Maala Kalea, 4

31.250

231

GIPUZKOA

GETARIA

Udala

Gudarien Enparantza, 1

31.250

232

GIPUZKOA

LEGAZPI

Udaletxea

Euskalerria Enparantza, 1

31.250

233

GIPUZKOA

OIARTZUN

Penadegi (tratamiento de aguas)

Intzendoro Bidea, 6

31.250

234

GIPUZKOA

URRETXU

Escuela pública

LabeagaKalea, prox 16

31.250

235

GIPUZKOA

URRETXU

Kultur etxea

Jauregi Kalea, 19

31.250

236

GIPUZKOA

ZEGAMA

Museo de la madera

San Bartolomé Kalea, 13

237

ALAVA-ARABA

LLODIO

Almacén Municipal Polígono Arza

Polígono Arza

270.000

31.250

238

BIZKAIA

BERMEO

Mercado Municipal

Zubiaur tar Kepa, 26

135.000

239

BIZKAIA

BILBAO

Escuela de Ingenieros Industriales

Alameda de Urquijo, 89

270.000

240

BIZKAIA

BILBAO

Facultad de Empresariales (Sarriko)

Pintor José Etxenagusia, 6

550.000

241

BIZKAIA

GERNIKA

Frontón Jai Alai

Carlos Gangoiti, 14

450.000

242

BIZKAIA

LEIOA

Facultad de Ciencias

Carretera Campus Universidad, 7

510.000

243

BIZKAIA

LEZAMA

Instalaciones Athletic Club

Garaioltza, 148

300.000

244

BIZKAIA

PORTUGALETE

Escuela de Náutica

María Diaz de Haro, 68

160.000

245

GIPUZKOA

BERGARA

Polideportivo Municipal

Ibarra kalea, 5-A

490.000

246

GIPUZKOA

OÑATI

Residencia San Martín

Martzelino Zelaia, 9

213.753

247

GIPUZKOA

OÑATI

Edificio Eteo

Larraña, 16

336.545

248

GIPUZKOA

OÑATI

Polideportivo

Bidebarrieta Kalea, 2

114.242

249

ALAVA-ARABA

AMURRIO

Edificio "Antiguo Reformatorio"

Maskuribai, 21

250

BIZKAIA

BAKIO

Polideportivo

Zubiaur, 46-A

251

BIZKAIA

DERIO

Polideportivo

Arantzazu kalea, 4

252

BIZKAIA

DERIO

Residencia de ancianos

Barrio de Arteaga, 54

253

BIZKAIA

ERANDIO

Polideportivo

Tartanga, 20

254

BIZKAIA

LEZAMA

Instalaciones Athletic Club

Garaioltza, 148

45.000

255

GIPUZKOA

ANDOAIN

Residencia de ancianos

Ama Kandida Etorbidea, 23

73.000

256

GIPUZKOA

AZKOITIA

Residencia de ancianos

Alto de Santa Cruz, s/n

37.000

257

GIPUZKOA

BERGARA

Polideportivo

Ibarra kalea, 5-A

259

BIZKAIA

BARAKALDO

Fundación Miranda (Térmica)

Av. Antonio Miranda, 4

122.800

BIZKAIA

BARAKALDO

Fundación Miranda (FV)

Av. Antonio Miranda, 5

161.600

260

BIZKAIA

ORTUELLA

Polideportivo

Grupo Mendialde s/n

535.250

261

GIPUZKOA

ZUMAIA

Polideportivo

Basadi Auzategia, 15

476.000

262

ARABA

AMURRIO

UDALETXEA

PLAZA JUAN DE URRUTIA 1

32.000

263

ARABA

VALLE DE ARANA

FRONTÓN DE URIBARRI

MAYOR 11

32.000

264

BIZKAIA

AREATZA

FRONTON

PARQUE PEDRO ANT. AÑIBARRO, 3

32.000

265

BIZKAIA

AREATZA

UDALETXEA

PLAZA GUDARIEN 7

32.000

266

BIZKAIA

BAKIO

UDALETXEA

AGIRRE LEHENDAKARIA 2

32.000

267

BIZKAIA

DERIO

AZTI

PARQUE TECNOLÓGICO 609

32.000

268

BIZKAIA

DIMA

ESCUELA PÚBLICA

UGARANA 46

32.000

269

BIZKAIA

GATIKA

ANTIGUO MOLINO

BARRIO UGARTE 1

32.000

270

BIZKAIA

GORDEXOLA

COLEGIO PUBLICO

PLAZA JOSE ANTONIO GARAY 3

32.000

271

BIZKAIA

GORDEXOLA

KULTUR ETXEA

PLAZA MOLINAR 11

32.000

272

BIZKAIA

GORDEXOLA

UDALETXEA

PLAZA MOLINAR 1

32.000

273

BIZKAIA

IGORRE

ESCUELA INAZIO ZUBIZARRETA

OLABARRI 34

32.000

274

BIZKAIA

IGORRE

UDALETXEA

ELEXALDE 1

32.000

275

BIZKAIA

OTXANDIO

FRONTÓN

CAMINO MANONDO 1-A

32.000

276

BIZKAIA

SONDIKA

ARTEBE KIROLDEGIA

LEHENENGO LEHENDAKARI 39

32.000

277

BIZKAIA

SONDIKA

GORONDA BEKO KIROLDEGIA

CAMINO GORONDA BEKOA 3

32.000

278

BIZKAIA

SOPELA

UDALETXEA

SABINO ARANA 1

32.000

279

BIZKAIA

TRUZIOS

MICRONATUR

POLIGONO PARAJE DE MUÑANES 100

32.000

280

BIZKAIA

ZEANURI

ESCUELA PÚBLICA

BARRIO ALBAKOA 27

32.000

281

GIPUZKOA

BEASAIN

NUEVO CENTRO DE SALUD

JOAN ITURRALDE 11

32.000

282

GIPUZKOA

HERNANI

EUSKALTEGI

KAROBIETA AUZOA 63

32.000

283

GIPUZKOA

HERNANI

KULTUR ETXEA

NAFAR 18

32.000

284

GIPUZKOA

HONDARRIBIA

DFG (Albergue J.S. Elcano)

HIGER BIDEA 7

32.000

285

GIPUZKOA

LARRAUL

KULTUR ETXEA

URBELTZ AUZOA 36

32.000

286

GIPUZKOA

LAZKAO

IKASTOLA SAN BENITO

EUSKADI ENPARANTZA 5

32.000

287

GIPUZKOA

LAZKAO

IKASTOLA SAN BENITO

EUSKADI ENPARANTZA 2

32.000

288

GIPUZKOA

TOLOSA

COLEGIO PUBLICO SAMANIEGO

SANTA LUZIA AUZOA 2

32.000

289

GIPUZKOA

ZUMARRAGA

KULTUR ETXEA

LEGAZPI 7

290

ALAVA-ARABA

AMURRIO

IKASTOLA ARESKETA

ARESKETA AUZOA 2

291

ALAVA-ARABA

LABASTIDA

IKASTOLA BASTIDA

FLORIDA 3

270.000

292

ALAVA-ARABA

LA PUEBLA DE LA BARCA

IKASTOLA ASSA

Mª CRUZ SAENZ DIAZ 3

380.000

293

ALAVA-ARABA

OION

IKASTOLA SAN BIZENTE

FORUAK 5

230.000

294

ALAVA-ARABA

VALDEGOBIA

VIVIENDAS MUNICIPALES

CASA DE LOS MAESTROS S/N

130.000

295

BIZKAIA

ORTUELLA

VERTEDERO DE LA ORKONERA

VERTEDERO DE LA ORKONERA S/N

540.000

37.000
76.000
149.000
27.000
201.000

38.000

32.000
240.000

296

GIPUZKOA

IRUN

FICOBA

AVDA. IPARRALDE 43

297

GIPUZKOA

RENTERIA

EDIFICIO SPRILUR

POLIGONO INDUSTRIAL EGIBURUBERRI PAB1

500.000

298

GIPUZKOA

DONOSTIA

AULARIO

EHUYAR PLAZA 1

550.000

299

GIPUZKOA

DONOSTIA

ARQUITECTURA

OÑATI PLAZA 2

230.000

300

GIPUZKOA

DONOSTIA

FICE PSICOLOGIA

TOLOSA HIRIBIDEA 70

550.000

301

GIPUZKOA

DONOSTIA

MAGISTERIO

OÑATI PLAZA 3

250.000

302

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

LCCE

Agirrelanda, 10

303

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

P.T. MIÑANO

Hermanos Lumiere, 99

304

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

UPV FARMACIA

Juan Ibañez de Santo Domingo, 1

240.000

305

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

UPV EUIT INDUSTRIAL

Nieves Cano, 33

100.000

306

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

UPV FILOLOGÍA

Paseo La Universidad, 5

307

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

UPV MAGISTERIO

Juan Ibañez de Santo Domingo, 1

308

ALAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

UPV CEIA

Miguel de Unamuno, 3

450.000

309

BIZKAIA

ARTEA

EDIFICIO SPRILUR

Polígono Bildosola 106, Pabellón F

550.000

310

BIZKAIA

DERIO

P.T. ZAMUDIO

Parque Tecnológico 800

710.000

311

GIPUZKOA

DONOSTIA

PALACIO HIELO TXURI URDIN

Paseo de Anoeta, 28

110.000

312

GIPUZKOA

PASAIA (SAN PEDRO)

FUNDACIÓN AZTI

La Herrera, 1

HARANA-KONTRASTA KOSTA, Planta Fotovoltaica

313

500.000

450.000
1.180.000

73.000
220.000

110.000
2.425.505

314

BIZKAIA

ARRANKUDIAGA

Ayuntamiento

Barrio Otxanduri, 32

27.000

315

BIZKAIA

ARTEA

Frontón

Carretera Areatza, 1

27.000

316

BIZKAIA

DURANGO

Escuelas Landako

Avenida Landako, 20

27.000

317

BIZKAIA

DURANGO

Musika Eskola

Avenida Montevideo, 7

27.000

318

BIZKAIA

ERANDIO

Bekoa Ikastetxea

Desanexión, 4

27.000

319

BIZKAIA

ETXEBARRI

Polideportivo

Ganguren mendi, 2

27.000

320

BIZKAIA

ETXEBARRI

Escuelas

San Esteban, 85

27.000

321

BIZKAIA

MALLABIA

Escuelas

Ametxaga, 1

27.000

322

BIZKAIA

SOPELANA

Casa de cultura

Mendieta, 11

27.000

323

BIZKAIA

UGAO

Campo de fútbol

Barrio Arandia, s/n

27.000

324

BIZKAIA

UGAO

Escuelas

Barrio Leitoki, 23

27.000

325

GIPUZKOA

ANTZUOLA

Frontón

Herriko plaza, 7

27.000

326

GIPUZKOA

EIBAR

Parvulario Sansaburu

Sansaburu, 9

27.000

327

GIPUZKOA

EIBAR

CEP Virgen Arrate

José Antonio Iturrioz, 5

27.000

328

GIPUZKOA

ESKORIATZA

Biblioteca

Barrio San Pedro, 17

27.000

329

GIPUZKOA

ESKORIATZA

CEP. Eceiza

Gaztañadui, 25

330

BIZKAIA

DERIO

CUBIERTA+PARKING NEIKER

San Martín de Arteaga, 1

265.000

331

BIZKAIA

DERIO

AMPLIACIÓN P.T. ZAMUDIO

Parque Tecnológico 800

250.000

332

BIZKAIA

PORTUGALETE

ESCUELA DE NÁUTICA

María Díaz de Haro, 68

125.000

333

ÁLAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

PARKING NEIKER

Ctra. Madrid a Irún, 18

500.000

334

ÁLAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

CTV

Perretegana, 8

300.000

335

ÁLAVA-ARABA

AMURRIO

SPRILUR Maskuribai

Polígono Maskuribai, s/n

130.000

336

GIPUZKOA

AZKOITIA

SPRILUR Oinartxo I

Fict Area 59, IONARTXO, 7000-V1

190.000

337

GIPUZKOA

AZKOITIA

SPRILUR Oinartxo II

Fict Area 59, IONARTXO, 7000-V2

260.000

338

BIZKAIA

MALLABIA

SPRILUR Goitondo beheko lau

Goitondo Beheko Lau, 131

340.000

339

GIPUZKOA

IBARRA

SPRILUR Apatta Erreka

Apatta, 1-A

340

GIPUZKOA

RENTERIA

ED. MANTENIMIENTO URBANO

Masti-Loidi kalea, 5

145.000

341

ÁLAVA-ARABA

VITORIA-GASTEIZ

CIC ENERGIGUNE

Albert Einstein, 46

330.000

342

GIPUZKOA

HERNANI

RESIDENCIA ANCIANOS

Karobieta, 63

343

GIPUZKOA

HERNANI

POLIDEPORTIVO

Elkano kalea, 27

190.000

344

GIPUZKOA

HONDARRIBIA

POLIDEPORTIVO

Foru kalea, s/n

180.000

345

GIPUZKOA

BEASAIN

EDIF. MANCOMUNIDAD DE SASIETA

Salbatore Auzoa 10-3

346

GIPUZKOA

SORALUZE

Colegio Público Plaentxi

Estazioa, 11

347

GIPUZKOA

IRUN

ZAISA

Europa Hiribide 19 bajo

348

ARABA

Nanclares de la Oca

SUBILLABIDE

Tratado de Paris 1

349

GIPUZKOA

DONOSTIA

FACULTAD DE INFORMATICA

Paseo Manuel Lardizabal 1

350

ARABA

VITORIA-GASTEIZ

IVEF

Crta Lasarte 25 bajo

TOTAL

27.000

60.000

70.000

38.000
56.000
233.000
233.000
42.000
135.000

29.541.695

I. COBERTURA DE DAÑOS MATERIALES
ARTÍCULO 1º. RIESGOS CUBIERTOS
La Compañía se obliga, dentro de los límites previstos en la Ley y en el contrato, al pago al
Asegurado de las indemnizaciones derivadas de los daños materiales y directos sufridos por
los bienes asegurados por cualquier hecho súbito y accidental con exclusión de aquellos que
tengan su origen en causas expresamente excluidas.
ARTÍCULO 2º. RIESGOS EXCLUIDOS
Quedan en todo caso excluidos de la cobertura del seguro, los daños y pérdidas
originados o producidos por:
1)

Mala fe, dolo o culpa grave del Tomador del Seguro o Asegurado.

2)

Conflictos armados (haya o no mediado declaración de guerra), insurrección,
rebelión, revolución, usurpación de poder, terrorismo, motines
y tumultos
populares, y hechos o actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en tiempos de paz.

3)

Inundación, cuando ésta se encuentre garantizada por el Consorcio de
Compensación de Seguros, erupción volcánica, terremoto, movimientos sísmicos o
movimientos de tierra.

4)

Hechos que se encuentren cubiertos por el Consorcio de Compensación de
Seguros, así como por hechos calificados por el Poder Público de catástrofe o
calamidad nacional.

5)

Contaminación, polución o corrosión, así como cualquier variación o
perjudicial del agua, aire o suelo y, en general, en el medio ambiente.

6)

Reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva.

7)

Falta de suministro eléctrico, combustible, agua, vapor o refrigerantes, a menos que la
falta de suministro origine en los bienes asegurados un siniestro cubierto por la cobertura
de daños materiales.

8)

Daños y pérdidas indirectos consecuenciales o remotos de cualquier clase, tales como
cambio de alineación en la reconstrucción de un edificio, falta de alquiler o de uso,
pérdida de beneficios, retraso, pérdida de mercado, rescisión de contrato u otros conceptos
análogos, aunque se deriven de un daño cubierto por la póliza.

9)

Hundimientos, asentamientos, desprendimientos, deslizamientos del terreno y/o en general,
cualquier otro movimiento de tierras.

influencia

10) A no ser que se produzca un daño físico no excluido, en cuyo caso sólo se cubriría el daño
resultante, quedan igualmente excluidos las pérdidas y daños por:
a)
b)

Errores o defectos de ejecución, material, construcción o diseño, por cualquier
causa.
Deterioro, fatiga molecular, merma, vicio propio o defecto latente, oxidación,
fermentación o corrosión, moho, erosión o desgaste.
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11) Confiscación, nacionalización o requisa, destrucción o daño de los bienes
asegurados por orden de cualquier Gobierno de derecho o de hecho o de cualquier
autoridad local o pública.
12) Total o parcial interrupción voluntaria del trabajo o paro por parte de las personas que
trabajen en o para la empresa asegurada.
13) Cualquier otra exclusión no
coberturas del contrato.

contemplada, siempre y cuando no

afecte a

las

ARTÍCULO 3º. BIENES ASEGURADOS
Se entenderá garantizado el Continente y el Contenido de la industria asegurada descrita en el
Pliego.
Aunque no se haga expresa declaración, se considerarán incluidos los siguientes bienes:
a)

BIENES PROPIEDAD DE EMPLEADOS de la Industria asegurada, tales como útiles,
ropas y objetos de uso normal, que no sean de una clase o naturaleza específicamente
excluida en virtud de cualquier otra condición y que se encuentren en el recinto de
dicha Industria.

b)

BIENES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS en custodia del asegurado, que se
encuentren en el recinto del establecimiento asegurado, siempre que no sean de una
clase o naturaleza específicamente excluida en virtud de cualquier otra condición de esta
póliza y el asegurado tenga obligación demostrada de tenerlos asegurados o, en su
defecto, resulte civilmente responsable por daños que hayan sufrido.

c)

BIENES TEMPORALMENTE DESPLAZADOS, en locales de terceros, que siendo
propiedad del asegurado y estando garantizados por esta póliza; sean trasladados de los
locales habituales a cualquier otro lugar del territorio español para su reparación,
entretenimiento, exposición o para evitar posibles daños. La Compañía no será
responsable de los bienes durante su traslado.
La responsabilidad de la Compañía no excederá en ningún caso de 60.000 € por
siniestro ni se extenderá a un período superior a sesenta días a partir de la fecha en
que los bienes abandonen los locales asegurados.

d)

BIENES, que perteneciendo al establecimiento asegurado o, en su caso y en las
condiciones previstas en el apartado b) anterior, siendo propiedad de terceras
personas se encuentren a la intemperie situados EN EL EXTERIOR y dentro del recinto del
establecimiento asegurado, a condición de que no medie una distancia superior a
300 metros de dicho establecimiento y que dichos bienes
expresamente excluidos por cualquier otra condición de esta póliza.

no

se

encuentren

e)

VEHÍCULOS DEL ASEGURADO, en reposo situados en el interior del recinto
asegurado quedan garantizados frente a los riesgos de incendio, rayo y explosión con
límite de 50.000 euros.

f)

ÁRBOLES, ARBUSTOS, PLANTAS, CESPED Y JARDINES que formen parte del
entorno de las instalaciones aseguradas y sean propiedad del asegurado quedan
garantizados frente a los riesgos de incendio, rayo y explosión con límite de 30.000
euros.

g)

Objetos artísticos o históricos con valor unitario inferior a 60.000 €
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h)

Vehículos a motor sujetos al Seguro Obligatorio de automóviles. Siempre y cuando estén en
reposo situados en el interior del recinto asegurado quedando garantizados frente a los
riesgos de Incendio, Rayo y Explosión con un límite de 60.000 €

ARTÍCULO 4º. BIENES EXCLUIDOS
No quedan asegurados por esta cobertura:
a)

Dinero en efectivo, cheques bancarios, efectos de comercio, billetes de lotería, sellos de
correos, timbres, efectos timbrados, valores mobiliarios, títulos, escrituras y, en general,
documentos de otras clases y colecciones de cualquier tipo.

b)

Objetos artísticos o históricos, perlas, piedras y metales preciosos, joyas y alhajas de
cualquier tipo.

c)

Terreno, arbolado, cosechas y animales, excepto lo indicado en el artículo 3º de Bienes
Asegurados.

d)

Vehículos a motor, sujetos al Seguro Obligatorio de Automóviles, embarcaciones,
aeronaves y maquinaria y material ferroviario, excepto lo indicado en el artículo 3º de Bienes
Asegurados.

e)

Embalses que contengan agua mediante una presa, diques, muelles, embarcaderos u otras
instalaciones de naturaleza análoga, carreteras, túneles y puentes.

f)

Los bienes situados en, sobre o bajo el agua, ya sea en el mar, lagos, ríos o cauces
similares, o que se hallen fuera de las costas o márgenes.

g)

Bienes durante su transporte fuera del recinto que contienen los bienes asegurados.

ARTÍCULO 5. AMPLIACIÓN DE COBERTURAS
5.1. DAÑOS ELÉCTRICOS
Como ampliación de lo previsto, la Compañía indemnizará, a primer riesgo, con límite por
siniestro, de 150.000 euros, los daños y pérdidas materiales directos que sufra la maquinaria
asegurada a consecuencia de corrientes anormales, cortocircuitos, arcos voltaicos y otros
efectos similares, siempre que sean producidos por la electricidad o por perturbaciones
eléctricas derivadas de la caída del rayo.
5.2. ROBO
La compañía indemnizará los daños derivados de la sustracción de los bienes asegurados, a
consecuencia de ROBO, así como los daños materiales que se ocasionen a los bienes
asegurados a consecuencia de ROBO, tanto de continente como de contenido, así como los
daños materiales que se ocasionen a los bienes asegurados a consecuencia de TAL HECHO o
de su TENTATIVA, en los términos siguientes:
a)

ROBO Y EXPOLIACION, A PRIMER RIESGO, DE DINERO EN EFECTIVO, TALONES Y
CHEQUES BANCARIOS, EFECTOS TIMBRADOS, SELLOS DE CORREOS, TIMBRES
DEL ESTADO Y COLECCIONES DE CUALQUIER TIPO, hasta un máximo de 6.000
euros por siniestro, cuando se encuentren en el interior del edificio, del establecimiento
asegurado depositados en caja fuerte de más de 100 Kilogramos de peso o empotrada en
la pared.
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b)

ROBO Y EXPOLIACIÓN, A PRIMER RIESGO, DE DINERO EN EFECTIVO Y CHEQUES,
propiedad del asegurado, hasta un máximo de 300 euros por siniestro, cuando se
encuentren en el interior del edificio del establecimiento asegurado y no estén
depositados en caja fuerte.

c)

EXPOLIACIÓN, A PRIMER RIESGO, DE DINERO EN EFECTIVO Y CHEQUES, hasta un
máximo de 6.000 euros por siniestro, durante su transporte directo desde el límite
del establecimiento asegurado hasta una institución bancaria, o viceversa, siempre
que sea realizado por la persona o personas incluidas en la nómina del
establecimiento asegurado, que tengan asignada esta misión, el hecho se produzca
entre las ocho y las veintiuna horas del día y haya sido cumplida la normativa legal
vigente en materia de transporte de fondos.

ARTÍCULO 6. OTROS PERJUICIOS
Siempre que su origen sea un siniestro cubierto e indemnizado por la Compañía, la misma
también indemnizará:
a)

Los gastos por SALVAMENTO Y DESESCOMBRO, incluidos los de DEMOLICIÓN y
DESEMBARRADO, de los bienes asegurados, con límite del 10% de la suma asegurada,
para CONTINENTE o CONTENIDO, SEGÚN PROCEDA. Quedan excluidos los gastos
de retirada o demolición de:
a.1) Elementos de cimentación de los edificios, siempre que no sea para la reparación o
reconstrucción de estos.
a.2) Cualquier edificio o parte del mismo, cuya demolición sea exigida por las autoridades
competentes.
En ningún caso se encontrarán garantizados los costes de demolición de cualquier parte no
dañada de los edificios asegurados por causa de cualquier ordenanza o ley reguladora de
la construcción, reparación o mantenimiento de edificios.

b)

Los DAÑOS en los bienes asegurados que se produzcan como consecuencia de las
MEDIDAS necesarias ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD O EL ASEGURADO para
impedir, cortar o aminorar el siniestro, con exclusión de los gastos que ocasione la
aplicación de tales medidas, que se regulan por el apartado a) de este artículo.

c)

Los GASTOS que ocasione al Asegurado EL TRANSPORTE DE LOS BIENES
ASEGURADOS o cualesquiera otras medidas adoptadas con el fin de salvarlos del
siniestro.

d)

Los OBJETOS DESAPARECIDOS con ocasión del siniestro, siempre que el asegurado
acredite su preexistencia.

e)

Los DAÑOS que sufran los objetos salvados por las circunstancias descritas en los
apartados anteriores.

f)

Los GASTOS DE EXTINCIÓN, consistentes en el coste de la tasa municipal de
ASISTENCIA DE BOMBEROS y el COSTE DE LLENADO de los EQUIPOS contra
incendios empleados con ocasión del siniestro, hasta un máximo de 150.000 euros
por siniestro.

g)

El coste de REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS, archivos, títulos, valores, películas
reveladas y de reobtención y reimpresión de datos contenidos en los soportes magnéticos,
siempre que el CONTENIDO se encuentre asegurado, hasta un máximo 150.000
euros, por siniestro.
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h)

El coste de REPOSICION, REOBTENCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE PLANOS,
PATRONES, DISEÑOS, MOLDES, MODELOS Y MATRICES, dañados con motivo del
siniestro, siempre que sean de utilidad para el Asegurado, la reposición se efectúe como
máximo dentro del año siguiente a la fecha de ocurrencia del siniestro y el CONTENIDO se
encuentre asegurado, con límite máximo por siniestro de 18.000 euros.

i)

Los GASTOS y HONORARIOS DE PERITOS, en que incurra el Asegurado, mediante la
contratación de Ingenieros, auditores u otros expertos necesarios para la realización de las
operaciones de Tasación, incluidos los siniestros del Consorcio, con límite del 3 por 100
del importe de la indemnización, y hasta un máximo, en cualquier caso, de 30.000
euros por siniestro.

j)

Los GASTOS DE DESALOJAMIENTO PROVISIONAL Y FORZOSO, del establecimiento
asegurado, si éste resultara inutilizable, durante el tiempo que se invierta en la reparación
de los daños causados por el siniestro, sin que en ningún caso pueda exceder de un año.
Estos gastos comprenderán únicamente los de transporte del contenido asegurado y
el alquiler de un local para su depósito, con límite de cualquier caso de 30.000 euros
por siniestro.

ARTÍCULO 7º. INDEMIZACIÓN A VALOR DE REPOSICIÓN
Siempre que las sumas asegurada se correspondan para Continente y Maquinaria y Mobiliario
con el valor de reposición en nuevo de los bienes asegurados y el daño causante del siniestro
esté cubierto por la Compañía a través de esta póliza, ésta indemnizará al asegurado el coste
de reparación o reposición en nuevo del bien dañado o destruido, quedando modificadas en
este sentido el apartado Valoración de Daños de la póliza, con sujeción a las siguientes
condiciones:
1.

Si los bienes dañados o destruidos no tienen utilidad para el asegurado o no son
reparados, reconstruidos o repuestos en el mismo, u otro lugar, en un plazo de dos años
desde la fecha de la pérdida o daño, la Compañía sólo indemnizará el valor real del bien
dañado.

2.

La responsabilidad máxima, bajo esta garantía, de la Compañía con respecto a los
daños en los bienes asegurados, no superará el menor de los siguientes importes:
a) El coste de reparación.
b) El coste de reconstrucción o reposición, en el mismo lugar, con materiales
nuevos de tamaño, clase y calidad similares a los prexistentes.
c) El coste real de la reconstrucción, reparación o reposición de los bienes dañados o
destruidos en el mismo u otro lugar, siempre que las nuevas instalaciones no superen a
las dañadas en el tamaño y la capacidad operativa existente en el momento de la
pérdida.
Los anteriores valores serán calculados en el momento en que pueda realizarse la
reconstrucción, reparación o reposición de los bienes dañados o destruidos, siempre y
cuando se efectúe con la necesaria diligencia, prontitud y eficiencia.

3.

La Compañía no indemnizará ningún aumento del coste de reparación,
reconstrucción o reposición impuesto por leyes u ordenanzas en vigor, que regulen tal
construcción o reparación, los cuales, en todo caso, serán a cargo del asegurado.
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ARTÍCULO 8. COBERTURA AUTOMÁTICA DE SUMAS ASEGURADAS
Se conviene expresamente que la Compañía garantizaría un aumento automático del 20% de
la suma asegurada para Continente, Maquinaria y Mobiliario, con exclusión expresa de
Mercancías y Existencias, siempre que dichos aumentos no correspondan a cambios de
naturaleza en riesgos y bienes ya asegurados y que se refieran a:
- Incrementos de valor de los bienes asegurados, motivados por efectos de la inflación o
cualquier otra revalorización.
- Ampliaciones y mejoras efectuadas posteriormente al efecto inicial de la póliza en los bienes
ya existentes que no supongan un cambio de su naturaleza.
- BIENES DE ADQUISICION o construcción, posterior al efecto inicial de la póliza, de la
misma naturaleza de los ya asegurados y en las mismas situaciones geográficas.
- El Asegurado facilitará después de finalizada cada anualidad de seguro, a la Compañía los
valores de los bienes asegurados al final de cada anualidad, en base a lo cual se procederá por
la Compañía a la regularización de primas de la siguiente forma:
Valor declarado al vencimiento de la anualidad
2

Valor asegurado al inicio
de la anualidad

x tipo de prima

Si durante el transcurso de la anualidad se emitiera algún suplemento de aumento o
reducción de bienes asegurados que diera lugar a un cobro o devolución de prima, en la
regularización de primas se sustituirá el “valor asegurado al inicio de la anualidad” por el
valor asegurado en el último suplemento emitido.
En caso de siniestro, la Compañía renuncia a la aplicación de la regla proporcional derivada de
infraseguro, siempre y cuando el infraseguro advertido no sea superior al porcentaje
indicado anteriormente.
ARTÍCULO 9º COMPENSACIÓN DE CAPITALES
Se conviene que si en el momento del siniestro existiese un exceso de capital asegurado en
uno o varios conceptos de Continente y Maquinaria, Mobiliario y Equipo, con exclusión
expresa de Mercancías y Existencias, tal exceso podrá aplicarse al concepto que resultase
insuficientemente asegurado, siempre que la prima resultante de aplicar las tasas de prima a
este nuevo reparto de las sumas aseguradas, no exceda de la prima satisfecha en la anualidad
en curso.
Admitida la compensación en la forma indicada se procederá a la normal liquidación del
siniestro.
ARTÍCULO 10º FRANQUICIA
En cualquier siniestro indemnizable por esta cobertura de DAÑOS MATERIALES, la Compañía
no indemnizará sino el exceso que se produjera de las cantidades indicadas en el presente
Pliego en el apartado de Franquicias.
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II. COBERTURA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS
ARTÍCULO 1. BIENES ASEGURADOS
Queda garantizado el equipo electrónico descrito en el Pliego.
A los efectos de esta cobertura se entenderá por equipo electrónico entre otros: todo
mecanismo o conjunto de ellos, cuyo sistema y funcionamiento está basado en dispositivos
electrónicos que, a su vez, puedan accionar directa o indirectamente en otros aparatos o
máquinas eléctricas o mecánicas.
ARTÍCULO 2. RIESGOS CUBIERTOS
La Compañía se obliga a indemnizar los daños materiales directos sufridos por los bienes
asegurados por cualquier causa accidental que no haya sido expresamente excluida, que se
produzca en el curso de su utilización, trabajos de conservación o traslado dentro del
establecimiento asegurado.
Cuando se trate de equipos para procesamiento de datos, los soportes magnéticos de datos,
tales como discos externos, disquetes, casetes, cintas o fichas magnéticas y perforadoras,
quedarán igualmente garantizados mientras se encuentren en el establecimiento asegurado.
Para la debida efectividad de la presente cobertura será condición indispensable que el
asegurado mantenga en vigor, durante la vigencia de la póliza, un contrato de
mantenimiento con el fabricante o suministrador de los bienes asegurados por el cual éste se
obligue a cuidar y mantener regularmente aquellos.
ARTÍCULO 3. EXCLUSIONES
No serán indemnizados por la Compañía
A) Los gastos realizados con objeto de averiguar o eliminar averías o fallos
operacionales, a menos que fueran causados por daños indemnizables.
B) Los daños o pérdidas originados o producidos por el desgaste natural de los bienes
asegurados, los causados por acciones paulatinas o
graduales de
carácter
atmosférico, químico, térmico o mecánico, o los debidos a defecto o vicio propio.
C) Los daños o pérdidas originados o producidos por experimentos, ensayos o
pruebas, en cuyo transcurso sea sometido el equipo asegurado, intencionadamente,
a un esfuerzo superior al normal.
ARTÍCULO 4. FRANQUICIA
En cualquier siniestro indemnizaba por esta cobertura será de aplicación la franquicia
establecida en el Pliego.
ARTÍCULO 5. SUMA ASEGURADA
La suma asegurada para cada uno de los objetos debe corresponder, en cada momento, a su
valor de reposición en nuevo, entendiéndose como tal lo que valdría otro bien nuevo de la
misma o análoga clase y capacidad.
Si la suma asegurada para cada objeto en el momento del siniestro fuese inferior a su
respectivo valor e reposición en nuevo, tal como se ha definido en el párrafo anterior, el
asegurado se convertirá en cada objeto en su propio asegurador por el exceso, y como tal
soportará la parte proporcional del daño.
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ARTÍCULO 6. GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS
Garantía de reposición en nuevo
Siempre que la suma asegurada por este concepto se corresponda con el valor de nuevo de
los equipos electrónicos asegurados, la Compañía indemnizará en caso de pérdida total de un
bien asegurado su valor de reposición en nuevo, entendiéndose como tal lo que valdría en ese
momento otro objeto nuevo de la mima o análoga clase y capacidad, incluyendo gastos
ordinarios de transporte, gastos de montaje y derechos de aduana, si los hubiere.
Para la aplicación de esta garantía se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
A) Mientras no se haya efectuado realmente la reposición del bien dañado, no se
realizará pago alguno por encima de la cantidad que hubiera correspondido pagar si
no hubiese existido esta garantía.
Garantía de gastos de reobtención de datos para equipos de procesamiento de datos
La Compañía, con límite máximo por siniestro de 30.000 euros, indemnizará los gastos
necesarios para reobtener y reimprimir la información contenida en los soportes magnéticos de
datos asegurados cuando dichos soportes hayan sufrido una pérdida o daño indemnizable por
la Compañía a través de la cobertura de Equipos Electrónicos de la póliza.
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VI. ERANSKINA
ENPRESA LIZITATZAILEAREN OINARRIZKO DATUAK
Enpresa lizitatzailearen
izena
IFK / IFZ
Jarduera nagusia
Helbide soziala

Harremanetarako

Langile-kopurua
Negozio bolumena

Zentrala:
Bulegoak EAEn:
Harremanetarako pertsona:
Helbidea:
Tel.:
Faxa:
e-mail:
Guztira:
EAEn:
Guztira:
EAEn:

Akziodunen edo
enpresa taldearen izena
Kontratisten Erregistro
Ofizialaren Ziurtagiria
(bai/ez)
Kudeaketa sistemen
ziurtapena (ISO, UNE
edo baliokideak)
EEEk, Bizkaia plaza eraikina, Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011 Bilbon helbidea
duenak, hauxe jakinarazten du: hornitzaileek emandako datu pertsonalak edo geroago sortuko
direnak fitxategietan sartuko direla eta EEEren ardurapean geratuko direla.
Datu horiek kontratazio prozesua egiteko erabiliko dira eta, hala badagokio, kontratuen behin
behineko esleipenaren ondorioz sor daitekeen harremana bideratzeko eta kontrolatzeko, baita
aplikagarria izan daitekeen araudia betetzeko ere.
Nolanahi ere, hornitzaileak datu horiek ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta inori ematen ez
uzteko eskubideak erabil ditzake, datu pertsonalak babesteko legeriak xedatutakoari jarraiki.
Horretarako, goraxeago aipatzen den EEEren helbidera idazki bat bidali behar du, bertan nor
den behar bezala egiaztatuz.
Hornitzaileak honako konpromiso hau hartzen du: eskaintzaren bat aurkeztutako pertsonarekin
zerikusia duen edozein pertsona fisiko/juridikoaren datu pertsonalak EEEri eman aurretik eta,
hala badagokio, kontratu baten esleipenaren ondoren, pertsona fisiko/juridiko horri aurreko
paragrafoetan azaltzen diren testuen edukiaren eta gainerako eskakizunen berri emateko.
EEEk bestelako jarduera gehigarri egin beharrik gabe. Era berean, emandako datuen inguruan
egin ditzakeen aldaketez eta ezabaketez EEEri informazioa emateko konpromisoa hartzen du
hornitzaileak.

VII. ERANSKINA
ENPRESAK EMANDAKO INFORMAZIOA KONFIDENTZIAL IZENDATZEKO EREDUA
(hautazkoa aurkeztea)
Izen-abizenak: ......................................................................................................................
Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia: ..............................................................................
Ordezkatzen duen enpresa: ...............................................................................................
Enpresaren Identifikazio Fiskaleko Kodea:........................................................................
Enpresaren bulegoen helbidea: ..........................................................................................
ADIERAZTEN DU
(*) zenbakidun kontratazio-espedienteko .......................... (gutun-azala zein den zehaztu) gutunazalean jasotako agirietatik, jarraian aipatzen diren informazioak eta eskaintzako alderdiak
konfidentzialak direla, merkataritzako sekretuekin edo sekretu teknikoekin lotura izateagatik.
Hauek dira, beraz, agiri konfidentzialak:
[...]
Adierazten du, baita ere, agiri horiek konfidentzialak direla ondoko arrazoi hauengatik:
[...]
.

[...]n, 2014ko

[ ]aren ....(e)an.

[Enpresaren/lizitatzailearen izena]
Ahalordez

(*) Plegu honetako karatulan dagoen espediente zenbakia idatzi.

VIII. ERANSKINA
ALDI BATERAKO ENPRESA ERATZEKO KONPROMISOA

Alde batetik,................................................................ jaunak/andreak, ……. zk.ko NAN
duenak,..................................................ren
ordezkaritzan
(IFK.........................,sozietate
helbidea: .................................., telefonoa............................., faxa................

Bestetik,................................................................
jaunak/andreak,
…….
zk.ko
NAN
duenak,..................................................ren
ordezkaritzan
(IFK.........................,sozietate
helbidea: .................................., tel.efonoa............................, faxa................

ADIERAZTEN DUTE

I.

Ordezkatutako enpresek […] lehiaketan batera eta bat eginik parte hartzeko konpromiso
hartzen dutela, eta esleipendunak izanez gero, […] izeneko aldi baterako enpresa
eratzera obligatzen direla.

II.

Aldi baterako enpresa osatuko luketen enpresa bakoitzaren partaidetza hauxe izango
litzatekeela:
-

III.

[…]
[…]

Kontratazio-organoaren aurrean ordezkatzeari begira, hau izenpetzen dutenek hauxe
aukeratu
dutela:...............................................................
jauna/andrea,
adinez
nagusia,,,………….zk.ko
NAN
duena,..............................................................kalea,
............... zk.an bizi dena, telefonoa.............................eta faxa................, eta beraz, ABE
edo UTEren ordezkaritza osoa izango duela.

…….(e)n, 20[…]ko …….aren …(e)an
[…]

[…]

_________________________
Ahalordez

_________________________
Ahalordez

IX. ERANSKINA
AZPIKONTRATATZEKO ADIERAZPENAREN EREDUA
Izen-abizenak: ......................................................................................................................
Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia: ..............................................................................
Ordezkatzen duen enpresa: ...............................................................................................
Enpresaren Identifikazio Fiskaleko Kodea:........................................................................
Enpresaren bulegoen helbidea: ..........................................................................................

ADIERAZTEN DU

Azpikontratazio hau,

JARDUERA

KONTRATUAREN
PREZIOAREN
EHUNEKOA
(BEZik gabe)

ENPRESA
AZPIKONTRATISTA

(*) Erantsi azpikontratatzeko konpromisoa edo gutuna eta enpresa azpikontratisten
kaudimen teknikoari edota profesionalari lotutako baldintzen inguruko erreferentziak.

[...]n, 2014ko

[ ]aren ....(e)an.

[Enpresaren/lizitatzailearen izena]
Ahalordez

X. ERANSKINA
KONTRATUA ALDATZEKO ARRAZOI KONBENTZIONALAK

Kontratistarekin bat etorriz, kontratua alda daiteke honako zio hauengatik: hitzartutako arrisku
bakoitzerako batez besteko prima banakakoa aldatzen bada, premia berrien edo aurreikusita ez
zeuden arrazoien ondorioz; estaldurako arriskuak edo estalduraren irismena aldatzen badira,
gehituz edo murriztuz, edo kontratuaren prezioa gainditzen bada.

XI. ERANSKINA
GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERDINTASUNA SUSTATZEKO
KONPROMISOAREN ADIERAZPENA
Izen-abizenak: ......................................................................................................................
Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia: ..............................................................................
Ordezkatzen duen enpresa: ...............................................................................................
Enpresaren Identifikazio Fiskaleko Kodea:........................................................................
Enpresaren bulegoen helbidea: ..........................................................................................
[...] espediente zenbakia duen LEHIAKETAri dagokionez,
ADIERAZTEN DU
Ordezkatzen duen pertsonak edo erakundeak ez du zigor larririk jaso, ezta kondenarik ere,
erabaki administratiboaren bidez edo epai irmoaren bitartez, langileen estatutuaren edo
aplikagarria den lan itunaren berdintasunari lotutako betebeharrak ez betetzeagatik.
Ez dagoela zigortuta, eta, beraz, ez du debekurik laguntza eta diru laguntza publikoen
onuraduna izateko, 4/2005 Legearen 24,2 artikuluaren arabera, otsailaren 18ko Gizonen eta
Emakumeen Berdintasunaz diharduena.
3/2007 Lege Organikoan xedatutakoa betetzen duela, martxoaren 22ko Gizonen eta
Emakumeen Berdintasun Eragingarriaz diharduena.
KONPROMISO HAU HARTZEN DU
Otsailaren 18ko Gizonen eta Emakumeen Berdintasunaz diharduen 4/2005 Legeak xedatzen
dituen betebeharrak bere gain hartzeko, administraziotik laguntza jaso, harekin kontratuak egin
edo lankidetzan aritzen diren erakundeei dagokienez:
•
•
•
•
•

Honako printzipio hauek betetzeko konpromisoa: tratu berdina, aukera berdintasuna,
dibertsitatea eta ezberdintasuna errespetatzea langile guztien artean (3. artikulua).
Haien jardunetan genero-ikuspegi integratzeko, ekintza positiboa bultzatzeko, sexuaren
araberako rolak eta estereotipoak desagerrarazteko konpromisoa (3. artikulua).
Zuzendaritza-organoetako eta organo kolegiatuetako kide izateko pertsonak
izendatzerakoan, izendatutakoen artean trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia
duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izateko konpromisoa (23. artikulua).
Estatistika eta azterlanak prestatzerakoan, genero-ikuspegia kontuan hartzeko
konpromisoa, sexuaren araberako datuak bildu eta aurkeztuz (6. artikulua).
Sortzen dituzten dokumentu eta euskarrietan hizkera eta irudi sexista ez erabiltzeko
konpromisoa (18.4 artikulua).

Eta horrela jasota gera dadin, adierazpen hau sinatzen du, ………, 20.., …..,
Sinadura

