ADMINISTRAZIO-BALDINTZA ZEHATZEN ORRIAK
PROZEDURA NEGOZIATUAREN BIDEZKO ESLEIPENA
Espediente mota: Administrazio kontratazioa
Kontratua:
I.- KONTRATUAREN EDUKIA
1. KONTRATUAREN GAIA
Kontratuaren gaia hau da:
Kontratua baldintza-agiri honetan oinarritzen da eta espedientean azaltzen den dokumentazio
teknikoarekin bat etorriz egingo da. Baldintza-agiri honek kontratu-balioa dauka.
2. KONTRATUAREN IRAUPENA
Kontratuaren iraupena hau da:
Kontratua ________________ -z luzatu egin daiteke, alde biek hala erabakitzen badute.
Kontratuaren iraupena, luzapenak barne, _______ urtekoa izango da gehien jota.
3. KONTRATUAREN PREZIOA
Ez dago aurrezarrita eta eskaintza ekonomiko hoberenaren araberakoa izango da. Edonola
ere, gehienez, _____________€ -ko muga izango du.
4. FINANTZIAZIOA
Kontratuaren prezioa ordaintzeko behar beste diru aurreikusi da aurtengo ekitaldiko
aurrekontuaren kontura.
5. NOLA ORDAINDU
Ordainketa modu honetan egingo da:
1.- Kontratua sinatzerakoan, %______.
2.- Gainerako %_____ ondoren zehazten den moduan: ______________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
6. PREZIOAK BERRAZTERTZEA
Kontratu honen prezioa berraztertu egin ahal izango da, urteko KPIri dagokion igoeraren
arabera prezio berriak ezarriz.

7. KONTRATUA BURUTZEA
Kontratua esleipendunaren gain eta kontura burutuko da.
Zerbitzuak egiterakoan, agiri honetan dauden baldintzak bete beharko dira, bai eta
espedienteari erantsitako xehetasun teknikoak ere. Kontratua Udalaren zuzendaritza, ikuskapen eta
kontrolaren pean burutuko da, eta Udalak idatziz nahiz ahoz erabili ahal izango ditu ahalmen horiek.
Esleipendunari edo haren agindupekoei egotzi dakiekeen egite edo ez-egiteren baten ondorioz,
Administrazioak uste izaten badu kontratua behar den moduan burutzea kolokan dagoela, kontratua
behar den moduan burutu dadin beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela agindu ahal
izango du.
8. ESLEIPENDUNAREN LAN-EGINKIZUNAK
Esleipendunak lanaren, Gizarte Segurantzaren eta laneko segurtasun eta higienearen arloan
indarrean dauden legezko xedapenak bete behar ditu. Udalak ez du inolako erantzukizunik izango
xedapen horiek betetzen ez badira.
9. ESLEIPENDUNAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA BURUTZERAKOAN BESTE
BATZUEI KALTEAK ERAGITEN BADIZKIE.
Esleipendunaren ardura da kontratuko eragiketen ondorioz sor daitezkeen kalteak eta galerak
bere gain hartzea, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginaren 97.
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
10. KONTRATUA ALDATZEA
Herri-onurako arrazoiak direla eta, Udalak kontratua aldatzea izango du, behar berriak edo
ustegabeko arrazoiak sortzen direnean. Esleipendunak ez du inolako kalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik izango, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginaren 214.c
artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe.
11. ZERBITZUA HARTZEA ETA BERME-EPEA
Berme epea hau da:
12. KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK
Kontratua amaitzeko arrazoiak Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu
Bateginaren 111 eta 214. artikuluetan azaltzen direnak izango dira.
13. UDALAREN ESKUBIDEAK
Udalari dagokio a) kontratua interpretatzea, b) kontratuan sor daitezkeen zalantzak ebaztea,
c) herri-onurako arrazoiengatik kontratua aldatzea, d) kontratuari amaiera ematea eta amaiera horren
ondorioak zehaztea, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginean eta honen
Araudi Orokorrean ezarritako muga, baldintza eta ondorioei eutsiz.

II.- KONTRATATZEKO JARDUNBIDEA
14. ESLEIPENA EGITEKO BIDEA ETA MODUA
Kontratu honen esleipena negoziazio bidez egingo da, Herri Administrazioen Kontratuei
buruzko Legearen Testu Bateginaren 73.4 eta 92. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz.
Edozein alderdi ekonomiko, tekniko edo logistiko negoziatu daiteke parte-hartzaileekin,
kontratuaren gaiari lotuta badago.
15. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA
Zuzenbideko eta jarduteko gaitasuna duten pertsona fisiko zein juridikoek parte hartu ahal
izango dute kontratazio-jardunbide horretan, baldin eta euren kaudimena eta fidagarritasun tekniko
edo profesionala frogatzen badituzte, eta kontratatzeko debekuren bat ez badute, Herri
Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginaren 20. artikuluan adierazitako arrazoiak
direla eta. Kaudimena egiaztatzeko eta ebaluatzeko bideak 18. baldintzan ezarritakoak izango dira.
Pertsona fisiko edo juridikoek euren kabuz edo baimendutako ordezkarien bitartez kontratatu
ahal izango dute. Ordezkariek kontratatuz gero, berariaz emandako ahalorde askietsia erabili beharko
dute. Pertsona juridiko baten ordez bertako kideren bat azaltzen denean, ordezkari izateko ahalmena
daukala frogatu beharko du agiri bidez. Bi kasuetan ere, kontratatzeko gaitasunik eza dakarten
arrazoiak, gorago aipatutakoak, ordezkariari ere aplikatu behar zaizkio.
Gainera, lehiatzaileen jarduera nagusiak zerikusi zuzena izan behar du kontratu honen
gaiarekin, eta euren erakundeak kontratua burutzeko behar beste giza baliabide eta baliabide material
eduki behar ditu.
16. PROPOSAMENAK AURKEZTEA
Kontratazio honen espedientea, bai eta horrekin batera doan dokumentazio teknikoa ere,
honako lekuan, ordutegian eta epean aztertu ahal izango da:
LEKUA: ________________________________
ORDUAK: ______________________________
EPEA: Egun baliodunetan, gonbitea jaso eta biharamunetik hasita, proposamenak aurkezteko
epea bukatu arte.
Proposamenak aurkezteko epea: ___________________
Proposamenak aurkezteko lekua: __________________
Noiztik:_______________________________________
Proposamen horiek gorago adierazitako lekuan eta ordutegian aurkeztuko dira, kartazal baten
barruan itxita, eta bertan honako hau idatziko da: ____________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hona hemen kartazalean aurkeztu beharreko agiriak:
a) Lehiatzailearen edo beraren ordezkariaren nortasun-agiriaren fotokopia.
b) Egin beharreko lanen zehaztapen-txostena.
c) Zerbitzurako erabiliko dituen baliabideak (giza, material, e.a.)
d) Eskaintza ekonomikoa.

DIRU-PROPOSAMENA
Lehiatzailearen datuak:
Izen-abizenak ________________________________________________________
Helbidea ____________________________________________________________
Posta kodea ________, NAN, ___________________, Telefonoa _______________
Ordezkariaren datuak (ordezkaririk egonez gero):
Izen-abizenak ________________________________________________________
Helbidea ____________________________________________________________
Posta kodea ________, NAN edo IFK, ____________, Telefonoa _______________
Kontratu honen xedean negoziazio bidez parte hartzeko gonbitea jaso dudala eta, hona
hemen nire
ADIERAZPENA
1) Hitz ematen dut kontratua honako prezio honetan burutuko dudala: ___________
Kontratua burutzeko epea hau da: ______________________

.

2) Arau teknikoen agiria, administrazio-baldintza zehatzen agiria eta kontratu hau arautu
behar duten gainontzeko agiriak ezagutzen ditut. Horiek horrela, neure gain hartu eta ontzat hartzen
ditut oso-osorik.
3) Ordezkatzen dudan enpresak, ireki, instalatu eta jarduteko indarrean dagoen araudiak
eskatzen dituen baldintza guztiak betetzen ditu.
Lekua eta eguna:

Sinadura

17. ESLEIPENA, FORMALIZAZIOA ETA GASTUAK
Proposamenak ikusirik, eta, egoki denean, lehiatzaileekin negoziazioak egin ondoren,
espedientea organo eskudunari aurkeztuko zaio, esleipena egin dezan.
Kontratazio-organoak egingo duen esleipenaren bitartez, kontratuak indar juridikoa hartuko
du. Esleipena egin aurretik, esleipenerako proposatuta dagoen lehiatzaileak egiaztagiriak aurkeztu
beharko ditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beterik dituela frogatzeko, baldin eta
agiri horiek ez baditu proposamenarekin batera aurkeztu. Bost egun balioduneko epea edukiko du hori
egiteko, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Esleipenaren berri emango zaio esleipendunari eta honek, egutegiko hamabost eguneko
epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita, honakoa egin beharko du:
Administrazio bulegoetara etorri, kontratua administrazio agiri gisa formalizatzeko.
Esleipendunaren erruagatik kontratua formalizatu gabe geratzen bada, Udalak bertan behera
utzi ahal izango du kontratua, interesduna entzun eta gero, eta kalte-galerak ordainduko dira.

III. IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA
18. IZAERA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA
Baldintza-agiri honen arabera egin behar den kontratua administrazio-mailakoa izango da, eta
kontratuan bertan zehazten ez den guztiari dagokionez, bereziki, Herri Administrazioen Kontratuei
buruzko Legearen Testu Bateginak, ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez
onetsiak, II. Liburuko IV. Tituluan ezarritako arauak bete beharko dira. Horrez gain, Herri
Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorrak, urriaren 12ko 1.098/2001 Errege
Dekretuaren bidez onetsiak, ezarritako arauak bete beharko dira, eta bai herri administrazioen
kontratazioan erabili beharreko gainerakoak ere.
Administrazio-baldintza zehatzen agiri honen eta espedientearekin batera doan dokumentazio
teknikoaren artean kontraesanak izanez gero, agiri honetan zehaztutakoa nagusituko da.
19. JURISDIKZIO ESKUDUNA
Kontratutik sortzen diren auziak Administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren menpe egongo
dira. Nolanahi ere, bi alderdiek nahi izanez gero, auziak arbitrajearen bidez konpondu daitezke,
indarrean dagoen legerian zehaztutakoarekin bat etorriz.
Lekua eta eguna:

