ADMINISTRAZIOAREKIKO ZERBITZU-PRESTAZIOKO KONTRATUA

__________n, _____(e)ko____________aren____ (e)an

BILDUTAKOAK
Batetik, ZERBITZU-EMAILEA
Erakundea

IFK

Helbidea

Ordezkariaren izen-deiturak

Nortasun agiri zk.

Helbidea

Bestetik, ZERBITZU-HARTZAILEA

Erakundea: Gipuzkoako Foru Aldundia

Saila/Atala

Helbidea

Ordezkariaren izen-deiturak

Nortasun agiri zk.

Kargua

Eskumena: Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Administrazio eta Gobernuari buruzko 3/84 Foru
Arauaren 27.7 artikuluak ezartzen duena.
Helbidea

Bi aldeek ZERBITZUA EMATEKO KONTRATU hau formalizatzeko gaitasuna onartu diote elkarri.

HAUXE ADIERAZI DUTE

LEHENENGOA.-

______________

Saileko

__________________

Zuzendaritza

Nagusiak

______________________ ri buruzko azterketa bat egiteko asmoa dauka.

BIGARRENA.-

Azterketa hori egiteko gai horretan espezializatutako hiru enpresari egin zitzaizkien
eskaintzak.

HIRUGARRENA.-

Aurkeztutako eskaintzak aztertu ondoren, __________________________________
foru diputatuak, 1992ko abuztuaren 17ko Foru Aginduaren bidez, kontratazioa zerbitzuemaile honi esleitzea ebatzi zuen, bere eskaintza baitzen onuragarriena zerbitzuhartzailearentzat.

LAUGARRENA.-

Behean izenpetu duenak, enpresa zerbitzu-emailearen izenean, adierazten du ez bera
eta ez ordezkatzen duen enpresa ez daudela sartuta zerbitzu-hartzailearekin
hitzarmena egitea eragozten duten bateraezintasun edo ezgaitasun kausatan.

Era berean, adierazi du gaurko eguna arte bere zerga obligazio guztiak bete dituela eta
egunean daudela Gizarte Segurantzarekiko obligazio guztien ordainketan.

Bi aldeak ados daudenez lankidetzarekin, zerbitzu-prestazioko kontratu administratibo hau hitzartzen dute
honako baldintza hauen arabera:

KLAUSULAK

LEHENENGOA.-

Zerbitzu-hartzaileak, zerbitzu-emailearekin ____________________________ ri
buruzko azterketa bat burutzea kontratatzen du.

BIGARRENA.-

Kontratatutako zerbitzuen izaera kontuan hartuz eta horietarako beharrezkoak
diren agiriak zerbitzu-hartzailearenetik kanpo ateratzea komenigarria ez denez,
prestazioa zerbitzu-hartzailearen egoitzetan egingo da.

HIRUGARRENA.-

Kontratuaren prezioa ________________________koa da, BEZ barne, eta
hilabeteko, ________________________ ordainduko dira lau alditan; aurretik,
zerbitzu-emaileak egokia den faktura aurkeztu beharko du eta, bertan, zein
kontzepturengatik luzatzen den adierazi beharko du. Beharrezkoa balitz,
zerbitzu-hartzaileak eskatutako faktura guztiak ere bai.

LAUGARRENA.-

Enpresa

zerbitzu-emaileak

kontratu

honen

xedea

den

azterketa,

______________________ baino lehenago entregatu beharko du.
Azterketak honako baldintzak beteko ditu:
•

•

•

Kontratua, goiko paragrafoan adierazitako denbora igarotzeaz gain, Estatuko
Kontratazioko

Araudi

Orokorrean

kontratuen

iraungipenerako

jasotako

arrazoiengatik amaituko da eta, bereziki, kontratu honetan hitzartutako
obligazioak ez betetzeagatik.
BOSGARRENA.-

Kontratatutako zerbitzuak direla eta, enpresa zerbitzu-emaileak edo bere
langileek ezagutzen dituzten datu guztiak konfidentzialak dira eta horien
identitatea eta sekretua gorde beharko da, zerbitzu-emaileak bere burua
obligatzen du sor daitezkeen kalte-ordainak ematera. Klausula hau ez betetzea
nahikoa izango da kontratua hausteko.

SEIGARRENA.-

Enpresa zerbitzu-emailea izango da zerbitzuaren prestazioaren ondorioz
zerbitzu-hartzaileari hirugarren bati sorraraz dakizkiokeen kalteen erantzule
bakarra.

ZAZPIGARRENA.-

Zerbitzu-hartzailea erabat kanpo dago esleitutako enpresak kontratu honen
xedea betetzeko dauzkan kontratu harremanetatik, lan harremanak barne.

ZORTZIGARRENA.-

Enpresa kontratugileak dagozkion zerga, Gizarte Segurantzarekiko obligazioak
edo legeek ezarritako beste edozein beteko ez balitu, zerbitzu-hartzaileak horren
berri daukan une beretik iraungiarazi ahal izango du kontratua.

BEDERATZIGARRENA.-

Zerbitzu-hartzaileak

zerbitzu-prestazioko

kontratu

administratibo

hau

interpretatzeko ahalmena dauka eta, hura betetzerakoan, sor daitezkeen dudak
erabakitzekoa. Bere interpretazio eta aldaketa ahalmenak aurrera eramanez,
zerbitzu-hartzaileak hartzen dituen erabakiak betearazleak izango dira berehala.

HAMARGARRENA.- Kontratu honen interpretazio, aldaketa, ebazpen eta efektuei buruz sor daitezkeen
auzi guztiak zerbitzu-hartzailearen organo eskudunak erabakiko ditu eta horren
erabakiek amaiera jarriko diote administrazio-bideari. Erabaki horien aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, jurisdikzio horretako
lege arauemailean xedatutakoaren arabera.

HAMAIKAGARRENA.- Zerbitzu-prestazioko kontratu administratibo hau, honakoen arabera zuzenduko
da:
a.- Kontratu honetako klausulen arabera.
b.-1005/74 Dekretuan (74-04-04) ezarritakoaren arabera eta 2917/83 Errege
Dekretuaren arabera (83-10-19), aurrekoa aldatzen duen hartan.
c.- Toki Erregimenari buruzko indarreko Lege-Xedapenen 781/86 ED Testu
Bateratuaren arabera (BOE: 86-04-22/23).
d.- Udalen Kontratazio Araudiaren arabera (1953-01-09).
e.- Estatuaren Kontratu Legearen arabera (BOE: 65-04-23).
f.- Kontratazioko Araudi Orokorrari buruzko 3410/75 Dekretuaren arabera
(BOE:75-12-27/29).
g.- 931/86 Errege Dekretuaren (86-05-07), 2538/86 Errege Dekretuaren
(86-11-28) eta 982/87 Errege Dekretuaren (87-06-05) eta aplika daitezkeen
estatuaren beste xedapen batzuen arabera.
h.- Osagarri gisa, Zuzenbide Pribatuko Arauak aplikatuko dira.

Eta hitzartutakoa behar bezala jasotzeko, hasieran adierazitako toki-egunetan izenpetzen da kontratu hau,
ale bikoiztuan eta ondorio bakarrerako.

Zerbitzu-emailea
Sinadura:

Zerbitzu-hartzailea
Sinadura:
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