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I.1. ERANSKINA
KONTRATAZIOARI BURUZKO EUROPAKO DOKUMENTU BAKARRA (EKAB) SARTZEA.
DOKUMENTU HORI BETETZEKO, JARRAIBIDE HAUEK BETE BEHARKO DIRA
Erantzukizunpeko adierazpenari buruzko Eranskina Europako Kontratazio Agiri Bakarra izeneko
eredu normalizatuaren bidez bete ahal izateko, lizitazio-iragarkiaren "Xedea" fitxan dagoen
"EKAB laguntza-eskuliburua" dokumentuan adierazitako urratsak jarraitu beharko dira. Urrats
horiek eranskin honetan laburbiltzen dira:

1.- DEUC.xml fitxategia deskargatu zure ekipoan, zeina eskuragarri dagoen Sektore Publikoaren
Kontratazio Plataforman - lizitazio honetako Xede fitxan.
2.- EKAB fitxategiaren estekan klik egin eta fitxategia deskargatu.
3.- "EKAB lineako zerbitzua" fitxaren estekan klik egin.
4.- "Operadore ekonomikoa naiz" aukera hautatu.
5.- "EKAB bat inportatu" aukera hautatu.
6.- DEUC.xml fitxategia kargatzea, ekipoan deskargatuta.
7.- Herrialdea hautatu eta "hurrengoa" sakatu.
8.- EKAB agirian dagozkion atalak betetzea.
9.- Dokumentua inprimatzea eta sinatzea.
10.- Dokumentu hori, behar bezala beteta eta sinatuta, lizitazioaren gainerako agiriekin batera
aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan ezarritakoaren arabera eta bertan
ezarritako epearen barruan.
11.- Zenbait lote dituen kontratua bada, lizitatzen duen lote bakoitzerako adierazpen bat bete
beharko da.
12.- ABEEetan multzokatutako lizitazioan parte hartzen denean, ABEEa osatzen duten enpresa
bakoitzeko dokumentu bat bete beharko da.
13.- Lizitatzaileak kontratua egiteko behar den kaudimena egiaztatzen badu beste erakunde
batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarrituta, erakunde horien izaera juridikoa edozein
dela ere, enpresa lizitatzaileak dokumentu bat bete beharko du, eta baliabideak atxikita dituen
enpresak beste bat.
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I.2 ERANSKINA
(ABEEaren kasuan, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko da ABEEko kide bakoitzeko, eta
adierazpen hori erantsiko da).
ALDI BATERAKO ENPRESA-ELKARTEAREN DEKLARAZIOAREN EREDUA
Nik
(izen-abizenak)..............................................................................
jaunak/andreak
(helbidea:.............................................kalea,
…………………….................................;
NAN
zenbakia:...........................)
……..........................................................................(r)en
izenean
(adierazi
ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…),
jakinarazpenetarako helbidea .............................(a)n (.......................... kalea, ..............
posta-kodea), .................... telefono-zenbakia eta .................... IFK izanik,
Eta
Nik
(izen-abizenak)..............................................................................
jaunak/andreak
(helbidea:.............................................kalea,
…………………….................................;
NAN
zenbakia:...........................)
……..........................................................................(r)en
izenean
(adierazi
ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…),
jakinarazpenetarako helbidea .............................(a)n (.......................... kalea, ..............
posta-kodea), .................... telefono-zenbakia eta .................... IFK izanik,
HAUXE DEKLARATZEN DUGU:
Aldi baterako enpresa-elkartea formalki osatzeko konpromisoa hartzen dugu, eta, hurrenez
hurren,
honako
partaidetza
hauek
izango
ditugula:
%........
eta
% .........
.........................................................................................
jaun/andrea
elkartearen
ordezkari edo ahalorde bakar izendatzen dugu, kontratuak sorrarazteko dituen eskubideak
baliatzeko eta betebeharrak betetzeko, kontratua azkendu arte. Hauxe da, jakinarazpenak
egiteko helbidea, lizitazio honen ondorioetarako: ………………………………………………………….
Eta ados gaudelako froga gisa balio dezan, dokumentu hau sinatzen dugu, 2020ko ...........aren
..............(e)an.
Sinadura:

Sinadura:

Enpresaren zigilua

Enpresaren zigilua
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I.3 ERANSKINA
(Lizitazioan eskatutako sailkapena beste entitate batzuen sailkapen- eta baliabide-baldintzekin integratzen baldin bada)

ENPRESAREN SAILKAPENA INTEGRATZEKO DEKLARAZIOAREN EREDUA
SAILKAPENA INTEGRATZEKO DEKLARAZIOA Honako xede hau duen kontratuaren lizitazioan
eskatzen da: ………………………………………….……………
LIZITATZAILEA:
Nik (izen-abizenak): ...................................................... / NAN-zk.:.................................
helbidea:...............................................................nire
izenean
(adierazi
ordezkaritzaahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…)
edo
honako
enpresa
honen
izenean:....................................................egoitza
soziala:................................................................................IFK:........................
HAUXE DEKLARATZEN DUT:
Enpresak honako enpresa-sailkapen hau baliatuko duela, lizitazio honetan eskatzen den .............
kategoriako .............. taldeko ................ azpitaldeko enpresa-sailkapena egiaztatzeko.
SAILKAPENAREN EMAILEA:
Nik (izen-abizenak): ...................................................... / NAN-zk.:..............................
helbidea:..................................................................nire izenean (adierazi ordezkaritzaahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…)
edo
honako
enpresa
honen
izenean:....................................................egoitza
soziala:................................................................................IFK:........................
HAUXE DEKLARATZEN DUT:
a) Kontratu honi lotutako exekuzio-proiektua eta, hala dagokionean, baldintza teknikoen agiria,
baldintza administratibo zehatzen agiria eta kontratu hau arautu behar duten gainerako
dokumentazioa ezagutzen ditut.
b)
Goian adierazitako .............. kategoriako .............. taldeko .................. azpitaldeko
indarreko sailkapena daukat, eta sailkapen hori ziurtatzeko dokumentuak aurkeztuko ditut,
kontratazio-organoak hala eskatzen duen bakoitzean; eta, bereziki, adjudikazio-proposamena
goian adierazitako lizitatzaileari adjudikatzen bazaio, adjudikazioa egin aurretik aurkeztuko ditut.
c) Kontratua ................................. merkataritza-enpresari adjudikatzen bazaio, adierazitako
enpresa-sailkapena behar duen prestazioaren zatia egiteko konpromisoa hartzen dut, eta
horretarako behar diren dokumentuak sinatuko ditut.
Eta ados nagoelako froga gisa balio dezan, dokumentu hau sinatzen dut 2020ko ...........aren
..............(e)an.
LIZITATZAILEA:

SAILKAPENAREN EMAILEA:

Sinadura:

Sinadura:

Enpresaren zigilua

Enpresaren zigilua
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ANEXO I.4
(Eskatutako kaudimena beste entitate batzuen kaudimen-baldintzekin eta baliabideekin integratzen
baldin badira)

KAUDIMENA INTEGRATZEKO DEKLARAZIOA Kaudimena eskatzen da, honako xede
hau duen kontratua betetzeko: ……………………………………………….……………
LIZITATZAILEA:
Nik
(izen-abizenak):
......................................................
zk.:....................................................
helbidea:.........................................................

/

NAN-

nire izenean
(adierazi
ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile bakarra,
ahalordeduna…)
edo
honako
enpresa
honen
izenean:....................................................egoitza
soziala:................................................................................IFK:....................
............
HAUXE DEKLARATZEN DUT:
Lizitazio honetan eskatzen den kaudimena ziurtatzeko, jarraian adierazitako
entitatearen gaitasun eta baliabideak baliatuko ditudala. Entitatea: ………………………
ENTITATEA:
Nik
(izen-abizenak):
......................................................
zk.:....................................................
helbidea:.........................................................

/

NAN-

nire izenean
(adierazi
ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile bakarra,
ahalordeduna…)
edo
honako
enpresa
honen
izenean:....................................................egoitza
soziala:................................................................................IFK:....................
............
HAUXE DEKLARATZEN DUT:
(Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa integratzen baldin bada)

a) Baldintza teknikoen agiria, baldintza administratibo zehatzen agiria eta kontratu
hau arautu behar duten gainerako dokumentazioa ezagutzen ditut.
b) Baldintza-agiri honetan eskatzen den kaudimen ekonomiko eta finantzarioari
buruzko betekizunak betetzen ditut, eta kaudimen hori ziurtatzeko dokumentuak
aurkeztuko ditut, kontratazio-organoak hala eskatzen duen bakoitzean; eta,
bereziki, adjudikazio-proposamena goian adierazitako lizitatzaileari adjudikatzen
bazaio.
c) Goian adierazitako lizitatzailearen esku uzten ditut kontratua exekutatzeko behar
diren baliabide ekonomiko-finantzarioak, eta era solidarioan erantzungo dut
HAURRESKOLAK PARTZUERGOAren aurrean.
(Kaudimen teknikoa eta profesionala integratzen baldin bada)

a) Baldintza teknikoen agiria, baldintza administratibo zehatzen agiria eta kontratu
hau arautu behar duten gainerako dokumentazioa ezagutzen ditut.
b) Baldintza-agiri honetan eskatzen den kaudimen tekniko eta profesionalari
buruzko betekizunak betetzen ditut, eta kaudimen hori ziurtatzeko dokumentuak
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aurkeztuko ditut, kontratazio-organoak hala eskatzen duen bakoitzean; eta,
bereziki, adjudikazio-proposamena goian adierazitako lizitatzaileari adjudikatzen
bazaio.
c) Goian adierazitako lizitatzailearen esku uzten ditut kontratua exekutatzeko behar
diren honako baliabide tekniko eta profesional hauek, HAURRESKOLAK
PARTZUERGOAri kontratuaren exekuzioa bermatzeko:
……………………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
Eta ados nagoelako froga gisa balio dezan, dokumentu hau sinatzen dut, 2020ko
...........aren ..............(e)an.
Sin.:

Sin.:

Enpresaren zigilua

Enpresaren zigilua
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II. ERANSKINA
PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA.

…………………………………………………………………………………………………………………………….jaunak
/andreak
(helbidea:................................................................kalea
.................................;
NAN
zenbakia:...........................)
.........................................................................(r)en izenean (bere izena edo
ordezkatzen duen pertsona, entitate edo enpresarena), jakinarazpenetarako
helbidea .............................(a)n (.......................... kalea, .............. postakodea), .................... telefono-zenbakia eta .................... IFK izanik,
ERANTZUKIZUNPEKO DEKLARAZIO HAU EGITEN DUT:
I. Jakin dudala Haurreskolak Partzuergoko hezitzaileei banakako prestakuntzaikastaroak emateko kontratua esleitzeko lizitazio-iragarkia, 2020-2021 ikasturtean,
hezkuntza-langileen prestakuntza-planaren barruan (004/20 espediente zenbakia).
II. Halaber, ezagutzen ditudala karatula, baldintza teknikoen agiria, administrazioklausula zehatzen agiria eta kontratu hau arautuko duten gainerako agiriak, eta
horiek guztiak nire gain hartzen ditudala berariaz, eta men egiten diedala, inolako
salbuespenik gabe.
III. Ordezkatzen dudan enpresak indarrean dagoen araudiak enpresa ireki,
instalatu eta jardunean jartzeko eskatzen dituen betekizun eta betebehar guztiak
betetzen dituela, eta eskaintza egiterakoan kontuan hartu dituela enplegua
babestearen, lan-baldintzen eta lan-arriskuen prebentzioaren eta ingurumenaren
babesaren arloan indarrean dauden xedapenetatik eratorritako betebehar guztiak.
IV. Eskaintza honen prestazioari dagokionez, hura egitea proposatzen duela, eta
haren prezioan kontzeptu guztiak sartzen direla ulertu behar dela, edozein zergaeremutako gastuak, tasak eta arielak barne, bai eta kontratistaren onura industriala
ere, BEZa izan ezik, atal bereizi batean adieraziko baita.
* Kopuruak zifran eta letran adierazi beharko dira.

GEHIENEKO
OINARRIZKO
PREZIOA
(BEZik gabe))*

LOTE

€/ORDU
1. lotea: Hezkuntza Proiektua

110

2. lotea: Hezkidetza

110

3. lotea: Euskara 1

110

4. lotea: Euskara 2

110

ESKAINTZEN DEN OINARRIZKO
PREZIOA
(BEZik gabe)
€/ORDU
(zifrak eta letrak)
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GEHIENEKO
OINARRIZKO
PREZIOA
(BEZik gabe))*

LOTE

€/ORDU
5. lotea:
bereziak

Hezkuntza premia

6.
lotea:
Lidergoa
pertsonen kudeaketa

110

7. lotea: Informazioaren eta
komunikazioaren teknologiak

110

8. lotea: Elkarbizitza

110

Behaketa

Haur

Lote 10: Haurraren garapena

€/ORDU
(zifrak eta letrak)

110

eta

9.
lotea:
Hezkuntzan

ESKAINTZEN DEN OINARRIZKO
PREZIOA
(BEZik gabe)

110
110

*Prezio horiek gehienekoak dira, eta, beraz, horiek gainditzen dituzten eskaintzak baztertu
egingo dira. Gainera, prezioak zenbakiz eta letraz adieraziko dira.

.....................................(e)n, 2020ko.........................aren ......(e)(a)n
Sinadura1:
Enpresaren zigilua:

Prezioak dituzten orri guztiak sinatu behar dira.
Operadore ekonomiko batzuek ABEEa eratzeko konpromisoa duen eskaintza
aurkezten badute, parte hartzen duten operadore ekonomiko guztien ordezkariek
sinatu beharko dute.
1
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III. ERANSKINA
KONTRATUAREN LIZITAZIOAN EMANDAKO
AZALPENAK ESKATZEKO EREDUA.

DOKUMENTUEI

BURUZKO

Kontratua: …………………………………………………………………………………………………………
Esp. zk.: 004/20
Nik
(izen-abizenak):...........................................……….NAN-zk.:
...................................
Nire
izenean
edo
honen
………………………………………………………………………………………………

izenean:

Jakinarazpenak
bidaltzeko
…………………………………………………………………………………………
Tel.:
……………………………Faxa:
……………………………………

helbidea:

…………………………..Helbide

elektronikoa:

HAUXE ESKATZEN DUT:
Erreferentzia-kontratuaren lizitaziorako aurkeztutako dokumentuei buruz, honako
kontsulta hauek argitzeko:

1.

2.

KONTSULTA

DOKUMENTUA
KLAUSULA

HONI BURUZKO AZALPENA eskatzen dut:
………..

DOKUMENTUA:

HONI BURUZKO AZALPENA eskatzen dut:
………..

DOKUMENTUA:

KLAUSULA:

KLAUSULA:

OHARRA: kontsultak eredu honen arabera bidaliko dira, formatu editagarrian, eta
helbide elektroniko honetara: formazioa@haurreskolak.eus
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IV. ERANSKINA
KONTRATUA EXEKUTATZEAN BALDINTZA BEREZIAK BETETZEKO
BALIABIDEAK ADSKRIBATZEKO KONPROMISOAREN DEKLARAZIOA

ETA

............................................................................................ jaunak/andreak
(helbidea:........................kalea,..............................;NAN zenbakia:................)
....................................................................(r)en izenean (bere izena edo
ordezkatzen duen pertsona, entitate edo enpresarena), jakinarazpenetarako
helbidea .............................(a)n (.......................... kalea, ………...............
posta-kodea), ......................... telefono-zenbakia eta ........................ IFK izanik,
Haurreskolak Partzuergoko hezkuntza-langileei banakako prestakuntza-ikastaroak
emateko kontratazioa, 2020-2021 ikasturtean, hezkuntza-langileen prestakuntzaplanaren barruan (espediente-zenbakia: 004/20).
ERANTZUKIZUNPEKO DEKLARAZIO HAU EGITEN DUT:
Lizitazioko kontratua exekutatzeko, honako hau egiteko konpromisoa hartzen dut:
1.- Nire ekoizpen-antolamendua adskribatzea.
2.- Kontratuan hartutako betebeharra izanik, kontratuaren karatulan eta
baldintza teknikoen agirian ezarritako giza baliabideak kontratuaren
exekuzioari adskribatzea:
………………….
Kontratua exekutatzen hasi aurretik, eta, zehazki, zerbitzua abiarazteko akta
sinatzean benetan ziurtatuko da giza baliabide horiek eskuragarri daudela, eta
betekizunak betetzen direla.
Dokumentu hau sinatzen dut, enuntziatuko lizitazio publikoan lehiatzeko egiaztatu
behar diren kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa ziurtatzeko ondorioak izan
ditzan:
............................(e)n, 2020ko ............................aren ........(e)(a)n.
Sinatuta:
Enpresaren zigilua
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V. ERANSKINA

EUSKO
JAURLARITZAKO
KONTRATISTEN
ERREGISTROKO
DATUEN
BALIOZKOTASUNA ADIERAZTEKO ZINPEKO DEKLARAZIOAREN EREDUA
(EDO ESTATUKO ERREGISTROKO DATUENA, HALA DAGOKIONEAN)
Nik
(izen-abizenak):
............................................................................................NANzk.:....................................................nire
izenean
(adierazi
ordezkaritzaahalmenak: administratzaile bakarra, ahalordeduna…) edo honako enpresa honen
izenean:.........................................................................................................
.egoitza
soziala:....................................................IFK:................................................
....
ERANTZUKIZUNPEKO DEKLARAZIO HAU EGITEN DUT KONTRATAZIO-MAHAIKO
BURUAREN AURREAN:
Eusko Jaurlaritzako Kontratisten Erregistroko datuak eta inguruabarrak (edo
Estatuko erregistrokoak, hala dagokionean) baliodunak direla, eta indarrean
daudela; bereziki, SPKL-aren 71. artikuluan zerrendatuta dauden kontrataziorako
debekuen pean erori ez izanari buruzko datuak eta inguruabarrak.
Eta hala jasota gera dadin, dagozkion ondorioetarako, erantzukizunpeko deklarazio
hau sinatu dut:
............................(e)n, 2020ko ............................aren ........(e)(a)n.
Sinatuta:
Enpresaren zigilua
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VI. ERANSKINA
ENPRESAK EMANDAKO INFORMAZIOEN KONFIDENTZIALTASUNA
DEKLARATZEKO EREDUA
..............................................................................................
jaunak/andreak (helbidea:........................kalea, .................................; NAN
zenbakia:...........................)
.........................................................................(r)en izenean (bere izena edo
ordezkatzen duen pertsona, entitate edo enpresarena), jakinarazpenetarako
helbidea .............................(a)n (.......................... kalea, .............. postakodea), .................... telefono-zenbakia eta .................... IFK izanik,
HONAKO HAU DEKLARATZEN DU:
004/20 zenbakiko espedienteko ................. gutun-azalean (adierazi zein
gutun-azal den) aurkeztutako dokumentazioarekin lotuta, konfidentzialtzat jo dira
eskaintzako
informazio
eta
alderdi
hauek,
sekretu
teknikoekin
eta
merkataritzakoekin lotuta daudelako:
Adierazi izaera
dokumentuak.

konfidentziala

justifikatzen

duten

arrazoiak

eta

dagozkien

.....................................(e)n, 2020ko.........................aren ......(e)(a)n
Sinadura
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VII. ERANSKINA
ATZERRIKO ENPRESAK
Atzerriko enpresa guztiek Espainiako maila guztietako epaitegi eta auzitegien
jurisdikzioaren mende jartzen direla adierazten duen adierazpena aurkeztu behar
dute esparru-akordiotik eta akordio horretatik eratorritako kontratuetatik zuzenean
edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, eta, hala badagokio, uko egin
behar diote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzio-foruari.
1.- EUROPAR BATASUNEKO ESTATU KIDEETAKO ATZERRIKO ENPRESAK
Europar Batasuneko estatu kideetako atzerriko enpresek, bakarka edo aldi baterako
enpresa-elkartean aurkeztuta ere, "Gaitasuna eta kaudimena" izeneko A gutunazalean sartu behar dituzte agiri honen 15. klausulan aipatutako dokumentuak,
honako berezitasun hauekin:
1.1.- Erkidegoko enpresak Erkidegoko sailkapen-ziurtagiri bat badu, edo Europar
Batasuneko estatu kide batek ezarritako kontratatzeko baimena duten
enpresaburuen zerrenda ofizialetan inskribatuta dagoela egiaztatzen duen antzeko
dokumentu bat, ziurtagiri edo agiri hori aurkezteak enpresaren gaitasunpresuntzioa adierazten du kontratazio-organoen aurrean, a) letran aipatzen diren
kontratatzeko debekuak ez egoteari dagokionez. SPKLren 71. artikuluaren 1.
zenbakiaren c) eta e) letrak, eta 65. artikuluan eskatzen diren jarduteko
gaitasunari eta lanbide-gaikuntzari buruzko baldintzak eta 88. artikuluaren a), b),
e), g) eta f) letretan, 89. artikuluan eta 90. artikuluaren a) eta c) eta i) letretan
aipatzen diren kaudimenari buruzkoak.
Presuntziozko balio bera izango dute enpresa kokatuta dagoen estatu kideko
legediaren arabera Europako ziurtapen-arauak betetzen dituzten erakundeek
emandako ziurtagiriek.
Aurreko zenbakian aipatzen diren agirietan, enpresaburua zerrendan inskribatzea
edo ziurtagiria ematea ahalbidetu duten erreferentziak adierazi beharko dira, bai
eta lortutako sailkapena ere.

I.-

Baldintza-agiriko 17.1 eta 17.3 klausulei dagokienez, ezarrita dauden
herrialdeko nortasunaren identifikazio-agiria edo erkidegoko pasaportea
aurkeztu beharko dute, bai eta, norberaren izenean jarduten ez badu edo
pertsona juridikoa bada, ordezkaritza-ahalordea ere, gaztelaniara edo euskarara
itzulita.

II.- Jarduteko gaitasunari eta lanbide-gaikuntzari buruzko baldintza-agiriko 17.2
eta 17.5 klausulei dagokienez, enpresak kontratatzeko gaitasuna duela ulertuko
da, baldin eta, ezarrita dauden estatuko legediaren arabera, dagokion
prestazioa egiteko gaituta badaude.
-

Jarduteko gaitasuna egiaztatzeko, aurretik adierazitako Europar Batasuneko
ziurtagiria edo antzeko dokumenturen bat aurkeztu ezean, enpresak A
gutun-azal horretan jaso beharko du HAKLEOren I. eranskinean jasotako
erregistroetako batean inskribatuta dagoela egiaztatzen duen agiria, edo,
hala badagokio, eranskin horren arabera dagokion ziurtagiria.
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-

Legedi horrek enpresei baimen berezi bat eskatzen dienean edo dena delako
zerbitzua eman ahal izateko erakunde jakin bateko kide izatea eskatzen
dienean, betekizun hori betetzen duela egiaztatu beharko du.
Baimen edo kidetasun hori eskatzen ez bada, erantzukizunpeko adierazpen
bat aurkeztu beharko da, inguruabar hori jasotzen duena.

2.- EUROPAR BATASUNEKO KIDE EZ DIREN ESTATUETAKO ATZERRIKO
ENPRESAK
Europar Batasuneko kide ez diren estatuetako atzerriko enpresek, bakarka edo aldi
baterako enpresa-elkartean aurkeztuta ere, "Gaitasuna eta kaudimena" izeneko a
gutun-azalean sartu behar dituzte agiri honen 15. klausulan aipatutako
dokumentuak, honako berezitasun hauekin:

III.- Baldintza-agiriko

17.1 eta 17.3 klausulei dagokienez, nortasuna
identifikatzeko agiria aurkeztu beharko dute, bai eta, norberaren izenean
jarduten ez badu edo pertsona juridikoa bada, ordezkaritza-ahalordea ere,
gaztelaniara edo euskarara itzulita.

IV.- Jarduteko gaitasunari eta lanbide-gaikuntzari buruzko baldintza-agiriko 17.2

eta 17.5 klausulei dagokienez, enpresaren egoitzari dagokion Espainiako
Ordezkaritza Diplomatiko Iraunkorrak edo Espainiako Bulego Kontsularrak
emandako txostenaren bidez egiaztatuko du, enpresak egiaztatu ondoren,
lanbide-arloko, merkataritzako edo antzeko toki-erregistroan inskribatuta
daudela edo, halakorik ezean, tokiko trafikoan ohikotasunez jarduten dutela.
Xedeak barne hartzen dituen jarduerak.

• Horrez gain, Espainiako Diplomaziako Ordezkaritza Iraunkorrak emandako
elkarrekikotasun-txostena aurkeztu behar dute. Txosten horretan adierazi behar
da
atzerriko
enpresaren
jatorrizko
estatuak
Espainiako
enpresek
Administrazioarekin eta SPKLren 3. artikuluan zerrendatutakoen parekoak diren
sektore publikoko ente, organismo edo entitateekin egindako kontratazioetan
parte hartzea onartzen duela, funtsean modu antzekoan. Erregulazio
harmonizatuko kontratuetan, ez da elkarrekikotasunari buruzko txostenik egin
beharko Munduko Merkataritza Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko
Akordioa sinatu duten estatuetako enpresei dagokienez, baldin eta akordio hori
sinatu duen estatu horrek enpresaren egoitza dagoen lekuko Espainiako Misio
Diplomatiko Iraunkorrak edo Espainiako Kontsuletxeko Bulegoak egindako
txosten baten bidez egiten badu.
Atzerriko enpresa guztiek, esparru-akordioaren behin-behineko edo behin betiko
esleipendun suertatuz gero, agiri honetan dagozkien klausuletan adierazitako
dokumentuak, hurrenez hurren, honako berezitasun hauekin:
Egoitza fiskala Espainian ez duten atzerriko enpresek ezarrita dagoen herrialdeko
agintaritza eskudunak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko dute, zergabetebeharrak egunean dituztela eta herrialde horretan eskatzen diren betebehar
sozialak egunean dituztela egiaztatzen duena. Egiaztapena azken hamabi hilabeteei
buruzkoa izango da, eta gaztelaniara edo euskarara itzulita aurkeztuko da.
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VIII. ERANSKINA
FORMULA BIDEZ EBALUATU DAITEZKEEN IRIZPIDEAK PROPOSATZEKO
EREDUA
Nik
(izen-abizenak):
.................................................................................
NAN-zk.:....................................................nire izenean (adierazi ordezkaritzaahalmenak: administratzaile bakarra, ahalordeduna…) edo honako enpresa honen
izenean:.........................................................................................................
.egoitza soziala:....................................................IFK:....................................
DEKLARATZEN DUT:
I.- Jakin dudala 2020-2021 ikasturtean Haurreskolak Partzuergoko hezitzaileei
banakako prestakuntza-ikastaroak emateko kontratua esleitzeko prozedura,
hezkuntza-langileen
prestakuntza-planaren
barruan
(espediente-zenbakia:
004/20).
II.- Halaber, ezagutzen ditudala Preskripzio Teknikoen Agiria, Klausula
Administratiboen Agiria eta kontratu hau arautuko duten gainerako agiriak, eta
horiek guztiak nire gain hartzen ditudala berariaz, eta men egiten diedala, inolako
salbuespenik gabe.
III.- Ordezkatzen dudan enpresak betetzen dituela indarrean dagoen araudiak
enpresa ireki, instalatu eta jardunean jartzeko eskatzen dituen betekizun eta
betebehar guztiak, eta eskaintza egitean kontuan hartu direla ingurumena
babestearen arloan indarrean dauden xedapenetatik eratorritako betebehar guztiak.
IV.- 004/20 espedienteari dagokionez, ……………………………….. enpresa ondorengo
lotera/etara aurkezten dela:
 1.Lotea: Hezkuntza Proiektua
 2.Lotea: Hezkidetza
 3.Lotea: Euskara 1
 4.Lotea: Euskara 2
 5.Lotea: Hezkuntza premia bereziak
 6.Lotea: Lidergoa eta pertsonen kudeaketa
 7.Lotea: Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
 8.Lotea: Elkarbizitza
 9.Lotea: Behaketa Haur Hezkuntzan
 10.Lotea: Haurraren garapena
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V.- Enpresak baduela Emakundek emandako "Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Lankidetza Erakundea" aitorpen-ziurtagiria, edo Europar
Batasunaren esparruan baliokidea dena:
 Bai.
 Ez.
Erantzuna "bai" bada, C gutun-azalean sartu beharko da hori egiaztatzen duen
ziurtagiria; bestela, ez da atal hau baloratuko.
Eta adierazitako lizitazioan parte hartzeko formulen bidez ebaluatu daitezkeen
irizpideak egiaztatzeko, honako hau sinatzen du.
..........................-n, 2020ko .................. -ren ......................... -an.
Sinatuta.
Enpresaren zigilua
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