
 

KLAUSULA ADMINISTRATIBO ETA EKONOMIKO PARTIKULARREN PLEGUA, ARABAKO 

SAGASTIETAKO KONTZEJUKO GIZARTE ETXEA, TABERNA-DENDA ETA OSTATU 

TURISTIKOAREN ERABILERA ETA USTIAPENAREN LAGAPENA PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ 

ESLEITZEA ARAUTUKO DUENA. 

1.- KONTRATUAREN XEDEA. 

Plegu honen arabera formalizatuko den kontratuaren xedea izango da Sagastietako 

Kontzejuaren (Araba) jabetzako Gizarte-etxea, Taberna-denda eta aterpetxe turistikoaren 

erabilera pribatiboa lagatzea. 

Zehazki, honako instalazio hauek kudeatzea, mantentzea eta garbitzea izango du helburu: 

• Gizarte-etxea. 

• Taberna-denda. 

• Turismo-aterpetxea 

CPV nomenklatura kodeak: 

• 55100000-1 Ostalaritza-zerbitzuak 

• 55210000-5 Aterpe-zerbitzuak 

2.- KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA. 

1. Kontratuak administrazio-kontratu berezitzat jotzen da; izan ere, nahiz eta instalazioen 

erabilera-lagapenak, hasiera batean, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 

Legetik kanpo egon, 9.1 artikuluaren arabera, administrazio-izaera berezia du, toki-

erakundearen igorpen edo trafiko espezifikoari lotuta daudelako, zuzenean edo berehala 

helburu publiko bat betetzen duelako. 

Ondorio guztietarako, agiri hau kontratu-agiria izango da, eta, beraz, alderdien eskubideak eta 

betebeharrak arautuko ditu, eta esleipendunak kontratua formalizatzean sinatu beharko du, 

ados dagoela adierazteko. 

2. Kontratazioa honako arau hauen arabera arautuko da: agiri honetan ezarritakoaren arabera, 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen arabera, Herri 

Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duen urriaren 12ko 

1098/2001 Errege Dekretuaren arabera, eta Estatuan nahiz Euskal Autonomia Erkidegoan 

kontratazioa arautzen duen eta haren esparruan aplikagarriak diren beste edozein xedapenen 

arabera. Kontratua arautuko dute herri-administrazioen ondarearen arloan indarrean dagoen 

araudiak, azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 93. artikuluak eta hurrengoek, Toki Erakundeen 

Ondasunei buruzko ekainaren 13ko 1372/86 Errege Dekretuaren 78. eta 80. artikuluek, eta, 

osagarri gisa, toki-araubidearen arloan indarrean dagoen araudiak. 

3.- ESLEITZEKO MODUA. 

1. Kontratua azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (SPKL) 131 eta 156. artikuluetan eta horiekin bat 

datozenetan aurreikusitako eta araututako prozedura irekiaren bidez esleituko da. 

2. Kontratatzailearen profila. 

Kontratazio hau Sagastietako Kontzejuko kontratatzailearen profilaren bidez egingo da. 



 

4.- KONTRATUAREN IRAUPENA. 

Iraupena 2 urtekoa izango da, eta urtero luzatu ahal izango da beste 5 urtez, gehienez ere zazpi 

urtera arte. 

5.- LIZITAZIO-MOTA. KANONA. ORDAINTZEKO MODUA. 

1. Kontratuaren prezioa (kanona) esleipendunak ordaindu beharko duena izango da: urtean 

1.500 €gehi Taberna-dendak gorantz hobetu dezakeen BEZa, eta urtean 1800 €gehi turismo-

aterpetxeak gorantz hobetu dezakeen BEZa. Kontratuaren prezioa urtero igoko da dagokion 

KPIarekin. 

Tabernaren eta aterpetxearen ustiapena kontratistaren arriskupean izango da, eta 

Sagastietako Kontzejuak ez du finantzaketan parte hartuko eta ez du inolako jesapenik 

bermatuko. 

Ezin da kanona berrikusi. 

2.- Ezarritako kanonaren ordainketa Administrazio Batzarrari ordainduko zaio, ezarritako 

kanona 12 hilabetetan zatituz dagokion hileko ordainketaren bidez, eta hilabete bakoitzeko 

lehenengo bost egunen barruan. 

Hiru hilabete baino gehiago berandutuz gero, kontratua berehala suntsiaraz daiteke, ezar 

daitezkeen zehapenei kalterik egin gabe. 

6.- BERMEAK 

1. Behin-behineko bermea. 

Behin-behineko bermea jartzetik salbuesten da. 

2. Behin betiko bermea. 

Lizitazioaren baldintza bereziak direla eta, behin betiko bermea ezarri da, 1.000 eurokoa. 

2. artikuluan xedatutakoaren arabera, 2017ko Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 150,2 

artikuluan ezarritakoaren arabera, bermea eratzeko epea hamar egun baliodunekoa izango da, 

eskaintza onena aurkeztu duen lizitatzaileak, kalitatearen eta prezioaren aldetik, 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, eta Sektore Publikoko 2017ko 

Kontratuen Legearen 108. eta 109. artikuluetan ezarritako bideetako edozein erabiliz eratu 

ahal izango da. Behin betiko bermeak Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 108. eta 109. 

artikuluetan aipatutako kontzeptuei erantzungo die. 2017ko Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen 110. 

Bermea, osoa zein partziala, Sektore Publikoko Kontratuen 2017ko Legearen 111. artikuluan 

xedatutakoaren arabera itzuliko da, berme-epea amaitu eta esleipendunak kontratu-

betebehar guztiak bete ondoren. 

Baldintza hori esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen ez bada, 

administrazioak bertan behera utziko du esleipena. 

7.- PLEGUAK, AGIRIAK ETA INFORMAZIO OSAGARRIA. 

1. Kontratazio-espedientea aztertu ahal izango da 607 262 865 telefonora deituta (Javier), 10: 

00etatik 14: 00etara, proposamenak aurkezteko epea amaitu arteko egun baliodun guztietan. 



 

Lizitatzaileek, proposamenak aurkeztu aurretik, Kontzejuko lehendakari-erregidorearekin 

harremanetan jartzeko aukera izango dute, lizitazio honetan gertatzen diren inguruabar 

espezifikoei buruz hitz egiteko. 

2. Kontratazio-mahaiaren akta eta esleipena argitaratuko dira, kontratatzailearen profilean, bai 

eta haren kontratu-jarduerari buruzko beste edozein datu eta informazio ere, SPKLn 

ezarritakoaren arabera. 

3. Kontratazio-organoak, gehienez ere eskaintzak aurkezteko epea amaitu baino lau egun 

lehenago, baldintza-agiriei eta dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria 

emango die interesdunei, baldin eta garaiz eskatu bada, SPKLren 138. artikuluaren arabera.  

8.- KONTRATATZEKO GAITASUNA. 

1. Eskaintzak aurkeztu ahal izango dituzte, aurrerago zehazten den moduan, jarduteko gaitasun 

osoa duten eta kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala egiaztatzen 

duten pertsona fisiko edo juridikoek, espainiarrek edo atzerritarrek, baldin eta SPKLren 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan Administrazioarekin kontratatzeko ezarritako 

debeku-arrazoietako batean sartuta ez badaude. 

Enpresaburuek, halaber, kontratuaren xede den jarduera edo prestazioa egiteko eska 

daitekeen enpresa- edo lanbide-gaikuntza izan beharko dute. Beharrezko kaudimena 

egiaztatzeko, enpresaria beste erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritu 

ahal izango da, haiekin dituen loturen izaera juridikoa edozein dela ere, baldin eta frogatzen 

badu kontratua gauzatzeko benetan badituela bitarteko horiek. 

SPKLren 69. artikuluaren arabera horretarako aldi baterako eratzen diren enpresaburu-

elkarteek ere aurkeztu ahal izango dituzte proposamenak. Elkartea osatzen duten 

enpresaburuek jarduteko gaitasuna eta kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo 

profesionala dutela egiaztatu beharko dute, eta, horretarako, ondorengo klausuletan aipatzen 

diren agiriak aurkeztu beharko dituzte. Agiri pribatu batean, honako hauek adierazi beharko 

dituzte: hitzarmena sinatzen duten enpresaburuen izenak eta inguruabarrak, bakoitzaren 

partaidetza, eta kontratua indarrean dagoen bitartean Administrazioaren aurrean horien 

guztien erabateko ordezkaritza izan behar duen pertsona edo erakundea, Aldi Baterako 

Enpresa Elkartea eratzeko konpromisoa hartzen dutenak. Agiri hori Batasuneko enpresa 

bakoitzeko ordezkariek sinatu beharko dute. 

2. Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu, edozein dela 

ere aurkeztu daitekeen bulego-kopurua. Aldi baterako elkarteetan ere ezin izango du 

proposamenik sinatu beste batzuekin, banaka egin badu. Printzipio hori urratuz gero, berak 

aurkeztutako proposamen guztiak ezetsi egingo dira automatikoki. 

Proposamena aurkezteak esan nahi du baldintzarik gabe onartzen dituela baldintza 

administratibo eta ekonomiko zehatzen agiriko klausulak, klausula tekniko zehatzen agirikoak 

eta gainerako kontratu-agirietakoak, oso-osorik eta inolako salbuespenik gabe, bai eta 

erantzukizunpeko adierazpena ere, aurkeztutako datu guztiak zuzenak direla eta 

kontratazioaren xede diren prestazioak kontratatzeko eskatzen diren baldintza guzti-guztiak 

betetzen dituela adierazten duena. 



 

Proposamen bat aurkeztu ondoren, ezin izango da inola ere baztertu, arrazoi justifikaturik 

ezean.  

9.- PROPOSAMENAK AURKEZTEA. 

A.- Aurkezteko lekua eta epea. 

1. Sagastietako Kontzejuak baliabide materialik eta pertsonalik ez duenez, eta lizitazioaren 

garrantzia txikia denez, ez da eskatzen eskaintzak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztea. 

Eskaintzak Erriberabeitia-Erriberabeitiko Udalaren bulegoetan aurkeztuko dira, 9: 00etatik 14: 

00etara, hamabost (15) egun balioduneko epean, iragarkia Euskadiko kontratazio-plataforman 

argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 

2. Proposamenak epe berean aurkeztu ahal izango dira, Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein 

lekutan. 

Eskaintzak postaz bidaltzen direnean, lizitatzaileek bidalketaren ezarpen-data egiaztatu 

beharko dute posta-bulegoan, eta egun berean jakinarazi beharko diote kontratazio-organoari 

eskaintza telex, fax edo telegrama bidez bidali dela, kontratuaren xedearen titulu osoa eta 

hautagaiaren izena adierazita. 

Telex, fax edo telegrama hori jaso dela egiaztatzeko, Erriberabeitiako Udaleko Udal Idazkariak 

eginbidea egingo du. Bi baldintza horiek betetzen ez badira, eskaintza ez da onartuko, baldin 

eta kontratazio-organoak lizitazio-iragarkian adierazitako epea amaitu ondoren jasotzen badu. 

Nolanahi ere, egun horretatik bost egun igaro ondoren dokumentazioa jaso ez bada, ez da 

onartuko. 

B.- Dokumentazioa. 

1. Proposamenak kanpoaldean identifikatutako hiru gutun-azal itxitan aurkeztuko dira (A, B eta 

C), lehiatzen diren lizitazioa adierazita: SAGARRONDOEN KONTZEJUKO GIZARTE ETXEAA, 

TABERNA-DENDA, FRONTOIA ETA OSTATU TURISTIKOA USTIATZEKO LIZITAZIORAKO 

PROPOSAMENA, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatuta, eta enpresaren izen-abizenak 

edo izen soziala adierazita. 

Gutun-azal bakoitzean sartu beharreko dokumentuak jatorrizkoak edo kopiak izan daitezke. 

Bigarren kasu horretan, esleipena jakinarazi aurretik jatorrizko agiriak aurkezteko eskatuko 

zaio esleipendunari. 

Eskaera hainbat enpresak egiten badute eta aldi baterako enpresa-elkartea eratzeko 

konpromisoa hartzen badute, enpresa bakoitzaren ordezkariak sinatu beharko du eskaera. 

2. Gutun-azal bakoitzaren barruan, agiri hauek sartuko dira, eta horien edukia eta zenbakidun 

zerrenda jasoko dira orri independentean. Gutun-azalen izena eta edukia honako hauek izango 

dira:  

1) A gutun-azala, "Administrazio-agiriak" izenekoa (Adierazi kontratuaren izena). Agiri 

hauek izango ditu: 

• Lizitatzaileak agiri honen I. eranskinean adierazitako erantzukizunpeko 

adierazpena aurkeztuko du (SPKL, 140. artikulua). 



 

• Enpresa edo enpresa-elkartea bada, hitzarmen kolektiboa adierazten duen 

idazki bat. Esleipendunak izanez gero, kontratuaren xede den jarduera 

egiten duten langileei aplikatuko zaie, eta konpromisoa hartuko du langile 

horiei kontratua esleitu ondoren benetan aplikatzen zaizkien lan-baldintzei 

buruzko informazio guztia emateko. 

• Idazki bat, kontratua amaitu arte lizitatzeko, esleitzeko eta gauzatzeko 

prozesutik eratorritako datu guztiei gardentasun instituzionala emateko 

betebeharra borondatez onartzen duena. 

• Enpresa-taldeak. Lizitatzaile batzuk aldi baterako enpresa-elkarte batean 

aurkezten direnean, proposamen-idazkian honako hauek adierazi beharko 

dira: sinatzen duten enpresaburuen izenak eta inguruabarrak, bakoitzaren 

partaidetza, eta kontratua indarrean dagoen bitartean Administrazioaren 

aurrean horien guztien erabateko ordezkaritza izan behar duen pertsona 

edo erakundearen izendapena. 

2) B gutun-azala, "Proposamen ekonomikoa eta automatikoki ebaluatu daitezkeen 

irizpideei buruzko dokumentazioa" izenekoa (Adierazi kontratuaren izena). 

• Proposamen bakarra izango du, lizitatzaileak edo haren ordezkariak 

sinatuta, eta II. eranskineko ereduaren arabera idatzita. 

• Prezioa ez diren balorazio-irizpideei buruzko dokumentuak, automatikoki 

kuantifikatu beharrekoak. 

3) C gutun-azala, "Balio-iritzien bidezko dokumentazio haztagarria" izenekoa (adierazi 

kontratuaren izena) 

• Taberna-denda ustiatzeko proiektua. Ordutegiak luzatzea. 

• Kudeaketa soziokulturaleko proiektua (jardueren antolaketa) 

• Txoko izeneko eremua kudeatzeko eta erabiltzeko proiektua 

• Balio-judizioen mende dauden irizpideak baloratzeko beharrezkoa den 

beste edozein dokumentu. 

3. Ez dira onartuko honako proposamen hauek: 

• Kontraesanak, omisioak, akatsak edo zirriborroak izatea, Administrazioak eskaintza 

kontuan hartzeko funtsezkotzat jotzen duena argi eta garbi ezagutzea eragozten 

dutenak. 

• Aztertutako eta onartutako agirien artean bat ez datozenak. 

• Gutxieneko lizitazio-tasara iristen ez direnak. 

• Plegu honetan ezarritako proposamen-eredua funtsean aldatzea. 

4. Administrazioak egiaztatu ahal izango du, bai kontratua esleitu aurretik, bai ondoren, gutun-

azaletan sartutako agirien edukia egiazkoa dela, bai eta, hala badagokio, esleipen-irizpide gisa 

jasotako agiriena ere. Enpresak aurkeztutako datuak eta inguruabarrak gezurrezkoak badira, 

kontratua deuseztatzeko arrazoi izan daiteke, kontratistari egotz dakiokeen ez-betetzeagatik, 



 

eta horrek behin betiko bermea galtzea ekarriko du, edo, hala badagokio, berme horren 

balioaren kalte-ordaina, berme hori eratu ez bada. Gainera, eragindako kalte-galerak ere 

ordaindu beharko zaizkio Administrazioari, konfiskatutako bermearen zenbatekoa gainditzen 

badute.  

10.- KONTRATAZIO-MAHAIA. 

Kontratazio-mahaia izango da eskaintzak baloratzeko eta administrazio-agiriak kalifikatzeko 

organo eskuduna, eta azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (SPKL) 326. artikuluan 

aurreikusitakoaren arabera jardungo du. 

SPKLren azaroaren 8ko 9/2017 Legearen bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, 

kontratazio-mahaia kide hauek osatuko dute: 

• Presidente.- MANZANOS Kontzejuko lehendakari-erregidorea edo hark eskuordetzen 

duen kidea. 

• Bokalak.- Administrazio Batzarreko kideak 

• Idazkaria.- MANZANOS Kontzejuko lohien leiala. 

• Langile teknikoak.- Erriberabeitiko Udaleko funtzio publikoko langileak izan daitezke. 

Osaketa kontratatzailearen profilaren bidez argitaratuko da, lizitazio-iragarkia argitaratzean, 

edo, bestela, eratu aurretik argitaratuko da, profil horretan berariazko iragarki bat eginez. 

11.- ESLEITZEKO IRIZPIDEAK. 

Esleipenerako oinarri izango diren irizpide objektiboak honako hauek izango dira: 

1) Automatikoki edo formulen bidez ebalua daitezkeen irizpideak: 

• Eskainitako kanon handiagoa. Balorazioa: 0-60 puntu. 

Formula hau aplika daiteke: 

𝑃𝑥 = 60 ∗
𝑃𝐵
𝑃𝑉

 

PX = Baloratzen den lizitatzaileak lortutako puntuazioa. 

PB = Aurkeztutako eskaintzarik txikienaren aurrekontua 

PV = Baloratzen den eskaintzaren aurrekontua. 

• Hondakinen birziklapena kudeatzea. Hondakinak bereiztea, hondakin organikoak 

konpostatzea, etab. 10 puntu. 

2) Balio-judizioen bidez haztatu daitezkeen irizpideak honako hauek izango dira: 

• Taberna-denda ustiatzeko proiektua. Ordutegiak luzatzea. 0 puntutik 10era 

Metodo konparatibo bidez baloratuko da, eta puntuazioaren maximoa eskaintza 

bakar batengatik lortu ahal izango da, berdinketaren kasuan izan ezik; kasu 

horretan, berdindutako eskaintza guztiek puntuazio bera jasoko lukete. 



 

• Kudeaketa soziokulturaleko proiektua (jardueren antolaketa). 0-10 puntu. Metodo 

konparatiboaren bidez baloratuko da, eta puntuazioaren maximoa eskaintza bakar 

baten bidez lortu ahal izango da, berdinketaren kasuan izan ezik; kasu horretan, 

berdindutako eskaintza guztiek puntuazio bera jasoko lukete. 

• Txoko izeneko eremua kudeatzeko eta erabiltzeko proiektua. 0-10 puntu. Metodo 

konparatiboaren bidez baloratuko da, eta puntuazioaren maximoa eskaintza bakar 

baten bidez lortu ahal izango da, berdinketaren kasuan izan ezik; kasu horretan, 

berdindutako eskaintza guztiek puntuazio bera jasoko lukete. 

12.- DOKUMENTAZIOAREN KALIFIKAZIOA. 

1. Kontratazio-mahaiak kalifikatu egingo ditu aurretiazko baldintzak betetzen direla 

egiaztatzen duten agiriak eta A artxibo elektronikoan jasotako erantzukizunpeko adierazpena. 

Lizitatzaileek zuzendu egin beharko dute erantzukizunpeko adierazpena, kontratazio-organoak 

edo -mahaiak hala eskatuta, aurkeztu ez denean edo aurkeztutakoa behar bezala bete ez 

denean. Kasu horietan, hiru egun balioduneko epea emango zaio eragindako lizitatzaileari edo 

lizitatzaileei, zuzenketa-errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita. Eskatutakoa 

epe barruan zuzentzen ez bada, kontratazio-organoak edo -mahaiak ulertuko du lizitatzaileak 

uko egiten diola bere eskaintzari. 

Kontratazio-mahaiaren aktak kontratatzailearen profilean argitaratuko dira, hau da, eskaintzak 

onartu eta baztertu direla adierazten duten aurretiazko baldintzak betetzen direla egiaztatzen 

duten agirien kalifikazioan. Profil horrek iragarki-taula gisa jardungo du, eragindako 

lizitatzaileei egin beharreko jakinarazpenaren edo jakinarazpenaren kalterik gabe, 

dagokionaren arabera. 

Lizitatzaile bat baztertzeko egintza Mahaiak egiten duen egintza publikoan jakinarazi ahal 

izango zaio Mahaiari, ahal bada enpresaren ordezkariren bat dagoelako, eta, halakorik ezean, 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 

40. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako gainerako prozeduren arabera. 

2017ko SPKLren hamabosgarren xedapen gehigarriaren arabera, jakinarazpenak gaitutako 

helbide elektronikoaren bidez edo agerraldi elektronikoaren bidez egin ahal izango dira. 

Jakinarazpena egiten denetik zenbatzen diren epeak zenbatzen hasiko dira jakinarazpena 

bidaltzen denetik edo jakinarazpen-oharra egiten denetik, agerraldi elektroniko bidez bada, 

betiere jakinarazpenaren xede den egintza egun berean argitaratu bada kontratazio-

organoaren kontratatzailearen profilean. Bestela, interesdunak jakinarazpena jasotzen 

duenetik aurrera zenbatuko dira epeak. 

2. A gutun-azala irekitzea ebatzita, eta, hala badagokio, dokumentazioa zuzenduta, 

kontratazio-mahaiak, ekitaldi publikoan, 5. balioduneko egunean, proposamenak aurkezteko 

epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. A gutun-azalak irekitzearen emaitzaren berri 

emango du, eta C gutun-azala ireki eta aztertuko du. Gutun-azal horrek balio-iritzi baten 

arabera haztatu beharreko irizpideak jasoko ditu. 

Proposamenak jendaurrean irakurriko dira, eta, ondoren, Mahaiak proposamenak baloratzeko 

beharrezkotzat jotzen dituen txosten tekniko guztiak eskatu ahal izango ditu, agiri honetan 

ezarritako irizpideen eta haztapenen arabera. 



 

Kontratazio-mahaiak balio-judizio baten mendeko irizpideei emandako haztapenaren berri 

emango du, eta, ondoren, B gutun-azala irekiko da, automatikoki kuantifikatu daitezkeen 

irizpideak jasotzen dituena. 

Aurkeztutako proposamenak handienetik txikienera sailkatuko dira, baldin eta neurriz 

kanpokotzat edo anormaltzat jo ez badira, pleguan adierazitako esleipen-irizpideen arabera. 

Balio anormalak edo neurriz kanpokoak dituzten eskaintzatzat hartuko dira Herri 

Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan araututako 

kasuetan dauden eskaintzak. 

Eskaintzetako bat anormaltzat edo neurriz kanpokotzat jotzen bada, azaroaren 8ko 9/2017 

Legearen 149. artikuluan eta horrekin bat datozenetan xedatutakoaren arabera jokatuko da.  

13.- ESKAINTZEN SAILKAPENA. ESLEIPEN-PROPOSAMENA ETA DOKUMENTAZIOA ESKATZEA. 

1. Balio-judizio baten eta automatikoki haztatzen diren irizpideen arabera haztatutako 

irizpideen balorazioa batu ondoren, kontratazio-mahaiak kontratuaren esleipenduna 

proposatuko du. 

Berdinketa gertatuz gero, zozketa bidez ebatziko da. 

2. Kontratua esleitzeko proposamena egiten den Kontratazio Mahaian bertan, eta aldez 

aurretik bete dadin, presidente-erregidorearen ebazpen-proposamena aurkeztuko da, hamar 

egun balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, 

puntuaziorik handiena lortu duen lizitatzaileak honako dokumentazio hau aurkez dezan, 

SPKLren azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 140. artikuluak aipatzen dituen aurretiazko 

betekizunak betetzen dituela justifikatzeko, bai eta kontratua betearaztera edo atxikitzera 

konprometitutako bitartekoak benetan dituela eta behin betiko bermea eratu duela 

justifikatzeko ere. 

Aurkezten diren dokumentu guztiak jatorrizkoak edo kopiak edo fotokopiak izango dira, eta 

Administrazioak edo notarioak behar bezala legeztatu eta erkatu beharko ditu. 

A) Dokumentazioaren lehen blokea: kontratatzeko gaitasuna: 

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistroan inskribatuta dauden 

lizitatzaileak. Honako hauek aurkeztu beharko dituzte: 

• Erregistro horretan inskribatuta egotearen ziurtagiria, horren legelari 

arduradunak emana, edo horren kopia kautotua. 

• Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, ziurtagirian adierazitako 

inguruabarrak ez direla aldatu adierazten duena. Esleipendun suertatuz 

gero, adierazpen hori kontratua formalizatzen den agirian errepikatu 

beharko da. 

• Aldi baterako enpresa-elkarteak: lizitatzaile batzuk aldi baterako enpresa-

elkarte batean aurkezten direnean, enpresa bakoitzaren sailkapen-agiria 

aurkeztu beharko dute. 

b) Estatuko Erregistro Nagusian sailkapen-ziurtagiria duten lizitatzaileak. 

Honako hauek aurkeztu beharko dituzte: 



 

• Kontratistaren sailkapen-ziurtagiria edo haren kopia kautotua, Estatuko 

Kontratisten Erregistro Ofizialak emana, eta haren indarraldiari eta 

sailkapenaren oinarri izan daitezkeen inguruabarrei buruzko zinpeko 

aitorpena. 

• Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, ziurtagirian adierazitako 

inguruabarrak ez direla aldatu adierazten duena. Esleipendun suertatuz 

gero, adierazpen hori kontratua formalizatzen den agirian errepikatu 

beharko da. 

• Aldi baterako enpresa-elkartea: lizitatzaile batzuk aldi baterako enpresa-

elkarte batean aurkezten direnean, enpresa bakoitzaren sailkapen-agiria 

aurkeztu beharko dute. 

• Enpresaren ordezkaritzak sinatutako aitorpena, kontratatzeko debekurik 

ez duela egiaztatzen duena.  

• Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte 

Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. 

Horretarako, Estatuko Ogasunak edo Foru Ogasunak emandako 

administrazio-ziurtagiriak aurkeztuko dira, sozietateen gaineko zergan 

agertzen den eragiketa-bolumen osoaren arabera, bai eta Gizarte 

Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandakoak ere, Herri 

Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 

urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 14. artikuluak aurreikusten 

duen irismenarekin eta moduarekin. Aipatutako Errege Dekretuaren 16. 

artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, 6 hilabeteko baliozkotasuna 

eta epea izango ditu. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari dagokionez, 

alta eta, hala badagokio, azken ordainagiria aurkeztu beharko dira. 

• Zergak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria eta edozein 

ordainketa-errekerimendu. 

c) Aurreko egoeretan ez dauden lizitatzaileak. Honako hauek aurkeztu beharko 

dituzte: 

• Nortasun Agiri Nazionala, pertsona fisikoen kasuan. Proposamen 

ekonomikoa sinatzen duen pertsonaren fotokopia legitimatua edo 

erkatua aurkeztuko da. 

• Enpresa eratzeko eta, hala badagokio, aldatzeko eskritura, Merkataritza 

Erregistroan inskribatua, lizitatzailea pertsona juridikoa denean eta 

betekizun hori aplikatzekoa den merkataritza-legeriaren arabera eska 

daitekeenean. Hala ez bada, eratze-eskritura edo -agiria, aldaketa-agiria, 

estatutuak edo sortze-egintza, jarduera arautzen duten arauak jasotzen 

dituena, hala badagokio, dagokion erregistro ofizialean inskribatuta. 

Europako Erkidegoko estatuetako enpresaburu atzerritarren kasuan, 

eratze-agiriak aurkeztuko dituzte, ofizialki gaztelaniara edo euskarara 

itzulita, eta, gainera, lanbide edo merkataritzako erregistro batean 



 

inskribatuta daudela egiaztatuko da, baldintza hori dagokion estatuko 

legeriak eskatzen duenean. 

Azkenik, Europako Erkidegokoak ez diren estatuetako enpresaburu 

atzerritarren kasuan, horiek Espainian sukurtsala irekita izan beharko 

dute, eta Merkataritza Erregistroan inskribatutako eratze-eskritura 

(jatorrizkoa, kopia kautotua edo erkatua) eta jatorrizko estatuan Espainiak 

duen ordezkaritza diplomatikoaren txostena aurkeztu beharko dituzte. 

Txosten horretan, halaber, Espainiako enpresek Administrazioarekiko 

kontratazioan parte hartzeko aukera izango dute (lizitazioa Europako 

Erkidegoen Aldizkari Ofizialean iragartzen denean eta Munduko 

Merkataritza Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko Akordioa 

sinatu duten estatuetako enpresak direnean izan ezik). 

• Ahalordetze-eskritura, jarduneko letraduak, notarioak edo 

ERRIBERABEITIA – ERRIBERA BEITIAko udal idazkariak askietsia, 

Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatua, eskaintza 

ekonomikoa sinatzen duenaren alde, Administrazioarekin kontratatzeko 

ahalmenekin. Pertsona juridikoa bada, edo enpresa indibiduala bada, 

enpresaren erregistroko titularrak proposamen ekonomikoa sinatzen ez 

badu. 

• Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte 

Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. 

Estatuko Ogasunak edo Foru Ogasunak emandako administrazio-

ziurtagirien bidez justifikatuko da, sozietateen gaineko zergan agertzen 

den eragiketa-bolumen osoaren arabera, eta Gizarte Segurantzaren 

Diruzaintza Orokorrak emandakoen bidez, Herri Administrazioen 

Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duen 

urriaren 12ko 1.098/2001 Errege Dekretuaren 14. artikuluan 

aurreikusitako irismen eta formarekin. Jarduera Ekonomikoen gaineko 

Zergari dagokionez, alta eta, hala badagokio, azken ordainagiria aurkeztu 

beharko dira. 

• Kontzejuarekiko tributuen ordainketa egunean izatea. 

• Elikagaiak manipulatzeko txartela.  

B) Bigarren dokumentazio-blokea. Kaudimena. 

a) Ekonomia- eta finantza-kaudimenaren eta gaitasun tekniko edo 

profesionalaren betekizunak justifikatzen dituztenak. 

• • Ekonomia- eta finantza-kaudimena SPKLren azaroaren 8ko 9/2017 

Legearen 87. artikuluan ezarritako baliabideetako baten edo batzuen 

bidez egiaztatu ahal izango da. Nolanahi ere, nahitaezkoa izango da 

Erantzukizun Zibileko Asegurua edukitzea, agiri honetan adierazitako 

moduan. 



 

• • SPKLren 90. artikuluan ezarritako edozein bide erabiliz egiazta daiteke 

kaudimen teknikoa edo profesionala, baldin eta bermatzen badu 

kontratua behar bezala gauzatzeko behar beste elementu pertsonal eta 

material dituen erakunde bat dagoela. 

Kaudimenaren irizpide objektibo gisa ezartzen da nahitaezkoa izango dela, 

nolanahi ere, lizitatzaileak egiaztatzea talde pertsonal bat duela edo 

edukitzeko moduan dagoela, gutxienez pertsona bat egongo dela modu 

iraunkorrean taberna-saltokia artatzen, jendaurrean irekita dagoen 

bitartean. 

b) Identifikazio Fiskaleko Zenbakia eta EJZn alta ematea. Enpresa esleipenduna 

ERRIBERABEITIA-ERRIBERA BEITIAko Udalaren Jarduera Ekonomikoen gaineko 

Zergan alta emanda ez badago, alta formalizatu beharko du, edo Estatuko edo 

probintziako Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela 

egiaztatu, 15 eguneko epean, esleipena jakinarazten den egunetik zenbatzen 

hasita. 

c) Kontratistaren ordezkaria izendatzea. 

d) Behin betiko bermea jartzea, agiri honetan adierazitako moduan. 

e) Erantzukizun zibileko aseguru-poliza, arrisku orotakoa, 300.000 eurokoa 

gutxienez, erantzukizun zibila ziurtatzeko, agiri honetan eskatzen den 

moduan, eta esleipendunak kontratuaren epean bere kontura kontratatuko 

eta mantenduko duen prima ordaindu izanaren egiaztagiria. 

3. Eskatutako dokumentazioa adierazitako moduan aurkezten ez badu, hiru egun balioduneko 

epea emango zaio, aurkeztutako dokumentazioan ikusitako akats materialen edo egitateen 

ondoriozko akatsak zuzentzeko jakinarazpena jasotzen duenetik zenbatzen hasita. Akats horiek 

ez badira osorik gauzatzen, parte hartzeko eskaera behin betiko atzera botako litzateke. 

Aurretik adierazitako epean dokumentazio hori jasotzen ez bada, kontratazio-organoak beste 

esleipen bat egin ahal izango die hurrengo lizitatzaileei edo lizitatzaileei, eskaintzen 

hurrenkeraren arabera, betiere posible bada eta esleipendun berriak adostasuna adierazi 

badu. Kasu horretan, bost egun balioduneko epea emango zaio esleipendun berriari zerga-

betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela eta dagozkion bermeak eratu 

dituela egiaztatzen duten agiriak betetzeko. 

4. Aurkeztutako proposamenak, bai onartuak, bai ireki gabe baztertuak, edo behin irekita 

ezetsiak, espedientean artxibatuko dira. Kontratua esleitu ondoren, eta errekurtsoak 

aurkezteko epeak igaro eta errekurtsorik aurkeztu ez bada, proposamenekin batera doazen 

agiriak interesdunen eskura geratuko dira.  

14.- ESLEIPENA. 

1. Kontratazio-organoak esleituko du kontratua. Esleipena ematen ez bada, enpresaburuak 

eskubidea du bere proposamena kentzeko eta, hala badagokio, jarritako bermea itzultzeko. 



 

2. Nolanahi ere, aurkeztutako eskaintzetako batek baldintza-agirietan eskatutako baldintzak 

betetzen baditu eman beharko da esleipena, eta, kasu horretan, esleitu gabe utzi ahal izango 

da. 

3. Esleipena kontratazio-organoak erabakiko du ebazpen arrazoitu baten bidez. Ebazpen hori 

hautagaiei edo lizitatzaileei jakinarazi beharko zaie, eta kontratazio-organoaren 

kontratatzailearen profilean argitaratu. 

Esleipen-prozeduran interesdunek esleipen-erabakiaren aurka behar bezala oinarritutako 

errekurtsoa jartzeko behar duten informazioa jaso beharko dute jakinarazpenean eta 

publizitatean. Errekurtso horretan, honako hau agertu beharko da beti: 

• Esleipen-prozeduratik kanpo utzitako lizitatzaileei dagokienez, eskaintza ez 

onartzeko arrazoiak, baliokidetasunik ez izateko erabakiaren arrazoiak edo zerbitzuak 

errendimendu-betekizunekin edo eskakizun funtzionalekin bat ez etortzeko 

erabakiaren arrazoiak; eta lizitatzaileei esleitutako balorazioen banakapena, 

esleipenduna barne. 

• Nolanahi ere, esleipendunaren izena, eta esleipendunaren proposamenaren 

ezaugarriak eta abantailak, esleipendunaren eskaintza hautatua izatea eragin 

dutenak, gainerako lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzak baino lehentasun 

handiagoz. 

Jakinarazpena bitarteko elektronikoen bidez egingo da, 2017ko SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera. 

15.- KONTRATUA FORMALIZATZEA. 

1. Kontratua esleipena jakinarazi eta hurrengo HAMABOST EGUN BALIODUNEN barruan 

formalizatuko da. Kontratua administrazio-agiri batean formalizatu beharko da, eta agiri horrek 

lizitazioaren baldintzak zehatz-mehatz bete beharko ditu. Agiri hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan sartzeko. Hala ere, kontratistak eskatu ahal izango du kontratua 

eskritura publiko bihurtzeko, eta bere kontura izango dira dagozkion gastuak. Kontratua 

formalizatzen den dokumentuan ezin izango da, inola ere, esleipenaren baldintzak aldatzen 

dituen klausularik sartu. 

Kontratua aldi baterako enpresa-elkarte bati esleitzen bazaio, elkarte hori eratu dela egiaztatu 

beharko dute, eskritura publikoan, kontratua formalizatzeko emandako epearen barruan, eta 

aldi baterako enpresa-elkarteari esleitutako IFZn. 

2. Enpresa kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua adierazitako epean 

formalizatu ez bada, administrazioak kontratua suntsiaraztea erabaki ahal izango du, 

entzunaldiaren nahitaezko izapidea egin ondoren.  

16. FORMALIZAZIOAREN IRAGARKIA. 

1. Kontratuaren formalizazioa eta dagokion kontratua kontratazio-organoaren 

kontratatzailearen profilean argitaratuko dira, gehienez ere hamabost eguneko epean, 

kontratua burutu ondoren. 

2. Formalizazio-iragarkian 2017ko SPKLren III. eranskinean jasotako informazioa jasoko da. 



 

3. Kontratua sinatzeari buruzko datu jakin batzuk ez dira argitaratu ahal izango, baldin eta, 

espedientean behar bezala justifikatuta, uste bada informazio hori zabaltzeak arau bat 

aplikatzea oztopa dezakeela, interes publikoaren aurkakoa izan daitekeela edo enpresa publiko 

edo pribatuen bidezko merkataritza-interesei edo haien arteko lehia leialari kalte egin 

diezaiekeela, edo kontratu horiek isilpekotzat edo erreserbatutzat jo badira edo indarreko 

legeriaren arabera segurtasun-neurri bereziekin batera egikaritu behar badira, edo Estatuaren 

segurtasunaren funtsezko interesak babestu behar badira eta hala deklaratu bada 2017ko 

SPKLren 19. artikuluaren 2. zenbakiaren c) letran aurreikusitakoarekin bat etorriz. 

Kasu horretan, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari 

buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean aipatzen den txostena eskatu beharko zaio 

Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluari, 2017ko SPKLren 154. artikuluaren arabera. 

17.- KONTRATUA GAUZATZEA. 

A.- Kontratua gauzatzea eta erantzukizuna. 

1. Kontratua esleipendunaren arriskupean jarriko da, baldintza-agiri honetan jasotako klausulei 

lotuta, Administrazioaren zuzendaritzapean, ikuskaritzapean eta kontrolpean. Administrazioak 

idatziz zein ahoz baliatuko ditu ahalmen horiek. 

Kontratistari edo haren mendeko pertsonei egotz dakizkiekeen egiteen edo ez-egiteen 

ondorioz, kontratua behar bezala burutzeko konpromisoa hartzen bada, administrazioak 

beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartzeko eskatu ahal izango du, kontratua behar bezala 

gauzatzeko. 

2. Esleipenduna izango da egiten dituen lanen eta egindako prestazio eta zerbitzuen kalitate 

teknikoaren erantzulea, bai eta kontratua gauzatzean egindako ez-egiteek, akatsek edo ez-

betetzeek administrazioari edo hirugarrenei eragiten dizkieten ondorioen erantzulea ere. Bere 

kontura izango da hirugarrenei eragindako kalteen ordaina.  

B.- Emakidadunari higiezinak, instalazioak eta ekipamendu publikoak ematea. Itzulketa. 

Administrazio-kontratu berezia formalizatu eta hurrengo egunean, Kontzejuak 

esleipendunaren esku jarriko ditu instalazioen funtzionamenduari lotutako higiezinak, 

instalazioak, makinak, altzariak eta tresnak, horien deskribapena baldintza teknikoen agirian 

ezartzen baita, kargarik eta kargarik gabe eta erabilera-baldintza egokietan, eta haren esku 

jarriko ditu jarduera hasteko. 

Kontratu-epea amaitzean, instalazioak Administrazioari itzuliko zaizkio, eta kontratistak eskura 

jarritako higiezinak, instalazioak eta ekipamendua kontserbazio- eta funtzionamendu-egoera 

egokian entregatu beharko ditu. Higiezin eta instalazio horiek, bai eta kontratua sinatzean 

entregatutako altzari eta material inbentariatuak ere, automatikoki itzuliko dira Kontzejura, 

entregatu diren baldintza berberetan kargarik gabe, eta esleipendunak ez du horien gaineko 

eskubiderik eskuratuko, kontratua indarrean dagoen bitartean erabiltzeko eskubidea izan ezik. 

Behin instalazioak jendearentzat irekitzeko plegu honetan aurreikusitako epea amaituta, 

Kontzejuak teknikariak izendatuko ditu higiezinen egoera ikuskatzeko, eta, ikuskapen 

teknikoaren emaitzak ikusita, obrak, konponketa- eta berritze-lanak, beharrezkotzat jotzen 

direnak, gauzatzeko aginduko du, behar bezalako erabilera-baldintzetan mantentzeko, eta 

emakidadunaren kontura izango dira. 



 

Kontratua amaitzean konponketa edo birjartze horiek egin ez badira, Kontzejuak dagozkion 

kalte-ordainak kuantifikatuko ditu kontratistari entzunaldia emanez, eta behin betiko 

fidantzaren zenbatekoa murriztuko da. Zenbateko hori nahikoa ez bada, emakidadunari entzun 

ondoren eskatuko zaio dagokion zenbatekoa, kalte-galerengatiko kalte-ordain gisa, 

emakidadunaren ondarearen kontura. 

C.- Epeak. Atzerapenagatiko zigorrak. 

1. Administrazioak kontratua gauzatzeko ezarritako epea bete beharko du esleipendunak. 

2. Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratuan zehaztutako prestazioen 

gauzatze partziala bete ez badu, kontzejuak bi aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea edo 

kontratuaren prezio osoaren 100eko 10eko zigorra ezartzea. 

3. Nolanahi ere, toki-erakundearen iritziz justifikatutako arrazoirik gabe egindako ez-betetzeen 

ondorioz, erabiltzaileek ezin badute erabili Gizarte-etxea, taberna-denda, pilotalekua eta/edo 

aterpetxea plegu horretan aurreikusitako egun eta orduetan, 200 euroko zehapena ezarriko 

zaie itxiera gertatzen den eguneko.  

D. Arau orokorrak. 

1. Esleipendunak, Taberna-dendak eta turismo-aterpetxeak funtziona dezaten, beharrezkoak 

diren giza baliabideak eta baliabide materialak jarri beharko ditu, kontratuan hitzartutako 

epeetan eta baldintzetan behar bezala gauzatzeko. 

2. Administrazioak desegokitzat jotzen duen edozein elementu baztertu ahal izango du, eta 

enpresak ebazpen horren aurka erreklamazioa egiteko eskubidea izango du Administrazioaren 

aurrean, hamar egun naturaleko epean, Zuzendaritzak idatziz egiten dion jakinarazpenetik 

zenbatzen hasita. 

3. Gaixotasun, istripu edo beste edozein arrazoirengatik, instalazio guztien funtzionamenduaz 

arduratzen diren langileek ezin badituzte instalazioak zaindu, esleipendunak berehala 

jakinarazi beharko dio kontzejuari, eta antzeko prestakuntza eta ezaugarriak dituzten langileak 

jarri beharko ditu bere kontura, instalazioak etengabe irekiko direla bermatzeko. 

4. Administrazioaren eta esleipendunaren arteko harremanak Kontzejuko lehendakari-

erregidorearen bidez egingo dira, Administrazioaren ordezkari gisa, eta esleipendunak 

izendatutako kontratazio-organoaren ordezkariaren bidez. Pertsona horrek zuzenduko ditu 

esleipendunaren giza taldearen eta talde teknikoaren lanak. 

Pertsona horrek une oro ordezkatuko du esleipenduna, egin beharreko jakinarazpen, 

errekerimendu eta abarren ondorioetarako. Beraz, esleipena jakinarazi eta 15 eguneko epean, 

enpresaren ordezkari izendatu izana berretsi beharko du, eta posta-helbide bat, helbide 

elektroniko bat eta harremanetarako telefono bat eman beharko ditu. 

5. Enpresa esleipendunak bere betebeharrei erantzuteko behar dituen langileak kontratatu 

beharko ditu. Langile horiek enpresa kontratistaren mende egongo dira soil-soilik; izan ere, 

enpresa horrek bere patronalari datxezkion eskubideak eta betebeharrak izango ditu, eta 

lanaren eta laneko segurtasun eta higienearen arloan indarrean dauden xedapenak bete 

beharko ditu, bere ardurapeko langileei dagozkienak, aurrerago zehazten direnak. 

E.- Kontratua jasotzea eta likidatzea. 



 

1. Enpresa kontratistak kontratua betetzat joko du, aurreikusitako epea amaitu ondoren, 

instalazioak kontzejuaren esku jartzen dituenean, entregatu zitzaizkion baldintza berberetan. 

Hori egiaztatzeko, Administrazioak harrera- edo adostasun-egintza formal eta positibo bat egin 

beharko du, kontratuaren xedea entregatu edo gauzatu eta hurrengo hilabetean. Harrera-

egintza formala Kontzejuak instalazioak jabetzan hartuz egingo da, eta bi aldeetako ordezkariek 

sinatuko dute. 

2. Kontratazio-organoak erabakiko du kontratistak egindako prestazioa bat datorren kontratua 

gauzatzeko eta betetzeko ezarritako aginduekin, eta, horretarako, indarrean dagoen araudian 

ezarritako prerrogatibak xedatuko ditu. 

Enpresa kontratistaren prestazioak hura jasotzeko beharrezko baldintzak betetzen ez baditu, 

jarraibide egokiak emango dira idatziz, ikusitako akatsak zuzen ditzan eta bere betebeharrak 

bete ditzan horretarako ezartzen den epean, eta ez da onartuko harik eta jarraibide horiek bete 

arte; orduan, dagokion akta egingo da. 

Enpresa kontratistari akatsak zuzentzeko emandako epea igaro eta akats horiek konpondu ez 

badira, kontratua suntsiarazi ahal izango da, eta, ondorioz, behin betiko bermea galduko da, 

eta berme horrek administrazioari kalte-ordaina eman beharko dio, eragindako kalteengatik, 

konfiskatutako bermearen zenbatekotik gora.  

F.- Berme-epea 

Jasotze-aktaren datatik aurrera, urtebeteko berme-epea hasiko da zenbatzen. Epe hori 

igarotakoan, Administrazioak eragozpenik jarri gabe, enpresa kontratistaren erantzukizuna 

azkenduko da, eta bermea itzuli edo ezereztuko da, kontratua likidatuko da eta, hala 

badagokio, ordaintzeko dauden obligazioak ordainduko dira. 

Berme-epean egiaztatzen bada egindako lanetan akatsak edo akatsak daudela, kontratazio-

organoak eskubidea izango du enpresa kontratistari horiek zuzentzeko eskatzeko. Berme-epea 

amaitzen bada Administrazioak eragozpenik edo salaketarik formalizatu gabe, enpresa 

kontratistak ez du erantzukizunik izango egindako prestazioagatik, SPKLn ezarritakoari kalterik 

egin gabe. 

18. ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK. 

A.- Arau-hausteak. 

Arau-hausteak arinak, larriak eta oso larriak izango dira: 

1. Arau-hauste arinak izango dira: 

• Kontzejuko presidente-erregidorearen, hark eskuordetutako pertsonen edo 

kontzejuak bidal ditzakeen zerbitzu teknikoen ikuskapena borondatez ez egitea, 

unean-unean eta bidezko arrazoirik gabe. 

• Plegu honetan ezarritako irekitzeko eta ixteko gutxieneko ordutegiak noizean behin 

aldatzea. 

2. Arau-hauste larriak izango dira: 

• Kontratistak bi hutsegite arin egitea zehapen arinak dakarten egintzetan. 



 

• Higiezinen eta instalazioen balio-galera edo narriadura eragiten duen kontratistaren 

jarduna. 

• Higiezinen eta instalazioen erabilera anormala. 

• Kontratuaren betebehar nagusiak ez betetzea. 

• Kontratatutako zerbitzuren bat egun batez edo gehiagoz etetea, bidezko arrazoirik 

gabe. 

Zehapena gorabehera, instalazioei kalteak eragiten bazaizkie eta ez badira ustekabeko edo 

ezinbesteko kasuren baten ondorioz, Administrazioak horien kalte-ordaina ezarri ahal izango 

du. 

3. Arau-hauste oso larriak. 

• Bi hutsegite larri edo gehiago egitea. 

• Kontratuaren betebehar nagusiak ez betetzea, baldin eta, gainera, instalazioen 

balioari kalte larria eragiten badio. 

B.- Zehapenak: 

1. Arau-hauste arin bat eginez gero, 300 euro arteko isuna ezarriko da, aldez aurretik 

espedientea eginda eta esleipendunari entzun ondoren, gutxienez 10 egun balioduneko epean. 

2. Hutsegite larri bat eginez gero, 1.000 eurora arteko isuna ezarriko da, espediente berari 

jarraituz. 

3. Hutsegite oso larria eginez gero, 3.000 eurora arteko isuna ezarriko da, espediente berari 

jarraituz. 

Zigorrak kontratuaren prezio zenbatetsiaren % 5eko multiplo batera iristen diren bakoitzean, 

Kontzejuak bi aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea edo kontratua jarraitzea, zigor 

berriak ezarrita.  

19.- ESLEIPENDUNAREN BERARIAZKO BETEBEHARRAK. 

Kontratu honen araubide juridikotik eratorritako betebehar orokorrez gain, honako betebehar 

hauek ere egongo dira berariaz: 

A.- Lanaren, gizarte-segurantzaren eta laneko segurtasun eta osasunaren arloan. 

1. Kontratistak nahitaez bete behar ditu lanaren, gizarte-segurantzaren eta laneko segurtasun 

eta osasunaren arloan indarrean dauden xedapenak, eta bereziki: 

• Esleipendunak, harremana gauzatzen den bitartean, aplikatu beharreko hitzarmen 

kolektiboan jasotako soldata ordaindu beharko du, langileei dagokien lanbide-

kategoriaren arabera, eta ordaindu beharreko soldata ezin izango da inola ere hura 

baino txikiagoa izan. 

• Enpresak laneko segurtasun- eta higiene-neurri guztiak edo beharrezkoak hartuko 

ditu, laneko arriskuak prebenitzeko. Era berean, indarrean dagoen araudiak lan-

arriskuen prebentzioaren arloan ezarritako betebeharrak beteko ditu, eta 

kontratatutako jarduera hasi aurretik, honako betebehar hauek betetzen dituela 

egiaztatu beharko du: 



 

• Arriskuen ebaluazioa eta kontratatutako jarduerari dagokion prebentzio-

jardueraren plangintza. 

• Kontratua gauzatzeko erabiliko duen prebentzio-arloko prestakuntza eta 

informazioa ematea langileei. 

• Behar izanez gero, norbera babesteko ekipamendua entregatu izanaren 

egiaztagiria. 

2. Lanean ari direla langileei istripuren bat edo kalteren bat gertatzen bazaie, indarrean dauden 

arauetan xedatutakoa beteko du, bere erantzukizunpean, eta horrek ez dio inola ere 

Administrazioari eragingo. 

B.- Gauzatzeko beharrezkoak diren gastuak. 

Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzearen ondoriozko gastuak, bai eta 

erakunde ofizialen edo partikularren lizentziak, agiriak edo edozein informazio lortzeko behar 

direnak ere. Era berean, indarrean dauden xedapenen arabera aplikatzekoak diren zergak, 

eskubideak, tasak edo konpentsazioak eta gainerako karga edo gastuak, xedapen horietan 

adierazitako moduan eta zenbatekoan. 

Esleipendunari dagokio prestazioa gauzatzeko behar diren baimen eta lizentzia guztiak lortzea, 

ofizialak zein partikularrak.  

20.- KONTRATUA SUNTSIARAZTEA. 

Taberna-dendako eta turismo-aterpetxeko instalazioak erabiltzeko eskubidea iraungi egingo 

da Herri Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 100. artikuluan 

aurreikusitako arrazoiengatik. 

Halaber, plegu honetan funtsezkotzat jotzen diren betebeharrak ez betetzea ere suntsiarazi 

egingo da. 

Kontratua esleipendunaren erruz suntsiarazten bada, behin betiko bermea konfiskatuko da, 

bermearen zenbatekoa gainditzen duten kalte-galeren ordainari kalterik egin gabe. 

21.- ADMINISTRAZIOAREN PRERROGATIBAK ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA. 

1. Kontratazio-organoak prerrogatiba du administrazio-kontratu bereziak interpretatzeko eta 

horiek betetzeak sortzen dituen zalantzak ebazteko. Era berean, interes publikoko 

arrazoiengatik kontratuak aldatu ahal izango ditu, eta suntsiaraztea eta suntsiarazpenaren 

ondorioak zehaztea erabaki, SPKLn adierazitako mugen barruan eta baldintzei eta ondorioei 

lotuta. 

Kontratazio-organoak interpretazio-, aldaketa- eta suntsiarazpen-prerrogatibak baliatuz 

hartzen dituen erabakiak berehala bete beharrekoak izango dira. 

2. Administrazio-kontratu berezien interpretazioari, aldaketari, suntsiarazpenari eta ondorioei 

buruz sortzen diren auziak kontratazio-organo eskudunak ebatziko ditu. Kontratazio-organo 

horren erabakiek amaiera emango diote administrazio-bideari, eta, haien aurka, 

administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, jurisdikzio hori arautzen duen 

legean aurreikusitakoaren arabera. Hala ere, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa 



 

jarri ahal izango dute, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 

1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitakoaren arabera. 

  



 

I. ERANSKINA 

 

PARTE HARTZEKO ESKAERA 

 

 

............................................................................... jaunak/andreak, bere izenean 

eta/edo............................................................................... ren ordezkari gisa, ahalordea 

emateko....................................................................... notarioaren aurrean emandako 

eskrituran jasotzen denaren arabera. 

 

ADIERAZTEN DU: 

 

LEHENENGOA.- Sagastietako Gizarte etxea, taberna-denda eta ostatu turistikoa erabiltzeko eta 

ustiatzeko lagapena prozedura irekiaren bidez esleitzeko iragarkiaren berri duela. 

Prozedura irekian parte hartzeko baldintza administratibo eta ekonomiko zehatzen agiria eta 

baldintza tekniko zehatzen agiria aztertu eta ezagutu dituela. 

 

BIGARRENA.- Administrazio Klausula Berezien Agirietan aipatzen diren lege- eta 

erregelamendu-testuak ere ezagutzen dituela, horiek bere borondatez onartzen dituela. 

 

HIRUGARRENA.- Azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (SPKL) 140. artikulua betez, berariaz 

aitortzen dut legez eta administrazio-baldintzen pleguetan ezarritako gaitasun- eta kaudimen-

baldintza guztiak betetzen dituela, kontratu honen esleipendun izateko aplikagarriak direnak, 

eta konpromisoa hartzen dut Administrazioak eskatzen duenean aurkezteko. Zehazki: 

• Nortasun juridikoa eta, hala badagokio, ordezkaritza izatea. 

• Kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionaleko baldintzak 

betetzen dituela. 

• Ez duela SPKLren 71. artikuluan jasotako kontratatzeko debekurik, eta egunean 

dituela indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte 

Segurantzarekikoak. 

• Kontratutik zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako 

Espainiako maila guztietako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende jartzen 

dela, eta, hala badagokio, uko egiten diola lizitatzaileari legokiokeen atzerriko 

jurisdikzio-foruari (atzerriko enpresen kasuan). 

• Jakinarazpenak egiteko helbide elektronikoa honako hau dela: 

……………………………………………………………………………………………….., 

……………………………………telefonoa, eta ……………………………………….faxa. 



 

• Gaitasun eta kaudimen baldintzei buruzko betekizun horiek proposamenak 

aurkezteko pleguetan ezarritako epea amaitu baino lehen bete behar dira. 

 

LAUGARRENA.- Aurreko atalean aipatzen diren agirien edukitza eta baliozkotasuna 

egiaztatzeko konpromisoa hartzen duela, baldin eta esleipendun izateko proposatzen bada edo 

eskatzen zaion edozein unetan. 

 

BOSGARRENA.- Gutun-azal honekin batera doakizu: 

• Idazki bat, hitzarmen kolektiboa adierazteko. Esleipenduna izanez gero, tabernaren 

funtzionamenduaren kargura egongo diren langileei aplikatuko zaie, eta 

konpromisoa hartzen dut langile horiei kontratua esleitu ondoren benetan aplikatzen 

zaizkien lan-baldintzei buruzko informazio guztia emateko. 

• Idazki bat, kontratua lizitatzeko, esleitzeko eta gauzatzeko prozesutik eratorritako 

datu guztiei gardentasun instituzionala emateko betebeharra borondatez onartzen 

duena, kontratua amaitu arte. 

 

 

Eta jasota gera dadin, adierazpen hau sinatzen dut. 

 

 

 

................................ (e) n, 20...... (e) ko........................... aren....... (e) (a) n. 

 

 

Sin.:.......................................................................... 

  



 

II. ERANSKINA 

 

PROPOSAMEN EKONOMIKO ETA TEKNIKOAREN EREDUA. AUTOMATIKOKI EBALUATU 

DAITEKEEN ESKAINTZA. 

 

............................................................................... jaunak/andreak, bere izenean 

eta/edo............................................................................... ren ordezkari gisa, 

eta...................................................................... notarioaren aurrean emandako ahalorde-

emate eskrituran jasota dagoenez, 

 

ADIERAZTEN DU: 

 

LEHENENGOA.- MANZANOSen GIZARTE ETXEAa, Bar-Merkataritza eta Aterpetxe Turistikoa 

erabiltzeko eta ustiatzeko lagapena prozedura irekiaren bidez esleitzeko iragarkiaren berri 

duela. 

Prozedura irekian parte hartzeko baldintza administratibo eta ekonomiko zehatzen agiria eta 

baldintza tekniko zehatzen agiria aztertu eta ezagutu dituela. 

 

BIGARRENA.- Taberna-denda eta aterpetxe turistikoaren instalazioak erabiltzeko lagapenaren 

esleipendun izateko konpromisoa hartzen duela. 

Hori guztia, baldintza administratibo eta ekonomiko zehatzen agirian eta baldintza tekniko 

zehatzen agirian ezarritako gutxieneko betekizunak errespetatuz, eta ezarritako kalitate, 

egutegi eta ordutegi baldintzak kontuan hartuz, honako kanon honekin eta honekin batera 

doan dokumentazioan zehazten diren baldintzekin, automatikoki ebalua daitezkeen baldintzak 

baloratzeko, pleguan ezarritako irizpideen arabera: 

• Taberna-dendaren kanona ➔ ………………………… € 

• Turismo-aterpearen kanona ➔ ………………………… € 

• Hondakinak birziklatzeko kudeaketa-konpromisoa: hondakinak bereiztea, 

hondakin organikoak konpostatzea, etab. (markatu X batez hautatutako laukia) 

 

 

 

................................ (e) n, 20...... (e) ko........................... aren....... (e) (a) n. 

 

Sin.:.......................................................................... 

BAI EZ  


