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0. ERANSKINA
HAURRESKOLAK
PARTZUERGOAN
DEKLARAZIOAREN EREDUA

AURKEZTEKO

ERANTZUKIZUNPEKO

Nik
........................................................................................
honako
helbidea
duena:
......................................................................................................................................, eta.
........................................... N.A.N zenbakiduna, nire izenean (adierazi ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…)
edo
honako
enpresa
honen
izenean
.............................................................................................................................................
Egoitza soziala: ............................................................................., IKF:.................................,
tfno-zk. ………………………………. , eta helbide elektronikoa …………………………………………………………………..….
ERANTZUKIZUNPEKO DEKLARAZIO HAU EGITEN DUT:
a) Nik ordezkatzen dudan enpresak legez eta baldintza-agiri honetan eskatzen diren baldintzak
betetzen dituela, eta ez dela erori Administrazioarekin kontratuak egiteko debekuen pean;
zehazki, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 60. artikuluan zerrendatuta
dauden debekuen pean.
b) Eskaintza egitean, enplegua babestearen arloko xedapenetatik, lan-baldintzetatik eta lanarriskuen prebentziotik, eta ingurumenaren babesetik eratorritako betekizunak hartu dituela
kontuan.
c) Kontratazio-organoak eskatzen dituen bakoitzean, betekizun horiek betetzen direla ziurtatzeko
dokumentuak emateko konpromisoa hartzen duela; eta, edonola ere, adjudikazioduna izanez gero,
adjudikazioa egin aurretik aurkeztuko dituela.
d) Enpresa-taldeari buruzko datuei dagokienez, nik ordezkatzen dudan enpresa:
EZ dago Merkataritza Kodearen 42.1 artikuluetan jasotako kasuetan
BADAGO Merkataritza Kodearen 42.1 artikuluetan jasotako kasuren batean
Baiezko erantzunaren kasuan:
Kontratua adjudikatzeko lehian, EZ du proposamenik aurkeztu, ez talde bereko enpresekin, ezta
Merkataritza Kodearen 42.1 artikuluan zerrendatutako kasuren batean dauden enpresekin ere, baldin
eta banakako proposamenak aurkeztu badituzte.
Kontratua adjudikatzeko lehian PARTE HARTZEN du talde bereko enpresekin edo Merkataritza
Kodearen 42.1 artikuluan zerrendatutako kasuren batean dauden enpresekin, zeinek banakako
proposamenak aurkeztu baitituzte. Zehazki, honako enpresa honekin: …………………...
e) Emakumeen eta gizonen egiazko berdintasuna bermatzeko 3/2007 Lege Organikoak, martxoaren
22koak, Berdintasunerako Planari buruz ezartzen duena betetze aldera:
250 langile baino langile gutxiago ditu, eta ez du emakumeen eta gizonen berdintasunerako planik.
250 langile baino langile gutxiago ditu, eta badu emakumeen eta gizonen berdintasunerako plana.
250 langile edo gehiago ditu, eta, lege horretako 45. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako
xedapenekin bat etorrita, emakumeen eta gizonen berdintasunerako plan bat ezarrita du.
Lizitazio hau egiteko eta betekizun, komunikazio eta jakinarazpen guztiak egiteko datuak honako
hauek direla, legez ezarritako ondorio juridikoekin:
Harremanetarako pertsona: ………………………………………..…………………………………………………. Egoitza soziala:
………………………………………………………………………...., K.P.……………….….. Herria ………………………………………… ,
Telefonoa……………………Helbide elektronikoa:…………………………………………………...…………………………………
............................(e)n, 20....(e)ko ............................aren ........(e)(a)n.
Sinadura:
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0 BIS ERANSKINA

(Aldi baterako enpresa-elkartea baldin bada, kide bakoitzak erantzukizunpeko deklarazioa aurkeztu
beharko du, eta deklarazioari erantsi beharko zaio).
ALDI BATERAKO ENPRESA-ELKARTEAREN DEKLARAZIOAREN EREDUA
Nik
........................................................................................
honako
helbidea
duena:
......................................................................................................................................., eta
......................................... N.A.N. zenbakiduna, nire izenean (adierazi ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…)
edo
honako
enpresa
honen
izenean
.............................................................................................................................................
Egoitza soziala: ............................................................................., IKF:.................................,

Eta
Nik
........................................................................................
honako
helbidea
duena:
......................................................................................................................................., eta
......................................... N.A.N. zenbakiduna, nire izenean (adierazi ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…)
edo
honako
enpresa
honen
izenean
.............................................................................................................................................
Egoitza soziala: ............................................................................., IKF:.................................,
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, 20...(e)ko ...........aren
..............(e)an.
Sinadura:

Sinadura:

Enpresaren zigilua

Enpresaren zigilua
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I. ERANSKINA
PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA.
Nik ........................................................................................ honako helbidea duena (kalea,
zenbakia, herria):............................................................................................................, eta
........................................... N.A.N. zenbakiduna, nire izenean (adierazi ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…)
edo
honako
enpresa
honen
izenean
.............................................................................................................................................
Egoitza soziala (kalea, zenbakia eta herria): .............................................................................,
IKF:................................., tfno-zk. ………………………………………., eta faxa …………………………………………
Hala dagokionean, lizitazio-prozedurari eta kontratazio-izapideei lotutako komunikazioak eta
jakinarazpenak egiteko helbide elektronikoa: .................................@....................................... .
ERANTZUKIZUNPEKO DEKLARAZIO HAU EGITEN DUT:
I. Jarraian adierazten den helburua duen kontratua adjudikatzeko argitaratu den lizitazio-iragarkiaren
jakitun nagoela:........................................................................................................................
II. Halaber, ezagutzen ditudala baldintza teknikoen agiria eta baldintza administratibo zehatzen agiria,
bai eta kontratu hau zuzenduko duten gainerako dokumentazioa ere. Horiek guztiak nire gain hartzen
ditut berariaz, eta haiei guztiei men egiten diet.
III. Ordezkatzen dudan enpresak irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen hasteko indarrean dagoen
araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak betetzen dituela.
IV. Eskaintza honi dagokionez, honako ZIFRA hau (zenbakiz eta letraz idatzita) proposatzen dudala
(kontzeptu guztiak prezioan sartuta daude, edozein zerga-eremutako gastuak, tasak eta arielak,
kontratistaren etekin industriala ere barne hartuta; BEZa izan ezik, BEZa bereizitako partida batean
jasanaraziko baita):
* Kantitateak zenbaki eta letratan adierazi beharko dira.

LOTE ZK.
1. lotea

2. lotea

3. lotea

EKINTZA FORMATIBOA

PREZIOA

HEZKIDETZA
PROIEKTUA
HAURRESKOLETAN

…………………………………………………………………….. euro (zenbakiz)

0-2
URTE
BITARTEKO
HAURREN MUGIMENDU LIBREA

…………………………………………………………………….. euro (zenbakiz)

EUSKARA ETA KOMUNIKAZIOA
HAURRESKOLAN

……………………………………………………………………... euro zenbakiz)

……………………………………………..………………………….. euro (letraz)

……………………………………………..………………………….. euro (letraz)

……………………………………………..……………………….…. euro (letraz)

.....................................(e)n, 201....(e)ko.........................aren ......(e)(a)n
Sinadura:

Enpresaren zigilua:
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Proposamen ekonomikoaren ereduaren aldaerak
(aldi baterako enpresa-elkartea)
Nik

(izen-abizenak):.......................................................................,

zenbakiduna,

…………………………….

N.A.N.

honako enpresa honen izenean eta ordezkaritzan: ............................................

Egoitza soziala: .......................................................................IFK: ....................................,
% ..................(e)ko partaidetzarekin;

eta

Nik

(izen-abizenak):.......................................................................,

zenbakiduna,

…………………………….

N.A.N.

honako enpresa honen izenean eta ordezkaritzan: ............................................

Egoitza soziala: .......................................................................IFK: ....................................,
% ..................(e)ko partaidetzarekin;

HAUXE DEKLARATZEN
transkribatu behar dira).

DUGU:

(Proposamen

ekonomikoaren

ereduan

jaso

diren

puntuak

.............................................(e)n, 201........(e)ko ....................ren ............(e)(a)n.

Sinadura:

Sinadura:

Enpresaren zigilua

Enpresaren zigilua

Proposamen ekonomikoaren ereduaren aldaerak
(ATZERRIKO ENPRESAK direnean)

Proposamenaren ereduari honako puntu hauek gehitu behar zaizkio:

6.- Enpresak Espainiako estatuko auzitegiei eta epaitegiei men egiten die, kontratua interpretatzeko,
aldatzeko, amaitzeko eta azkentzeko zio guztiak ebazteko.
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II. ERANSKINA
KONTRATUAREN
LIZITAZIOAN
ESKATZEKO EREDUA.

EMANDAKO

DOKUMENTUEI

BURUZKO

AZALPENAK

Kontratua: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Esp. zk.: …………………………………
Nik (izen-abizenak):……………………………………………………………………………………………., ……………………….………..
NAN zenbakiduna
Nire izenean edo honen izenean:………………………………………………………………………………………………..…………….
Jakinarazpenak bidaltzeko helbidea:………………………………………………………………………………………………………..
Tel.: …………………………….., Faxa: …………………………., Helbide elektronikoa: …………………………………………….

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

DOKUMENTUA ETA KLAUSULA

1. HONI BURUZKO AZALPENA eskatzen dut:

………..

DOKUMENTUA:
KLAUSULA:

2. HONI BURUZKO AZALPENA eskatzen dut:

………..

DOKUMENTUA:
KLAUSULA:

OHARRA: kontsultak eredu honen arabera bidaliko dira, formatu editagarrian, eta helbide elektroniko
honetara: formazioa@haurreskolak.eus
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III. ERANSKINA
KAUDIMEN EKONOMIKOA AURKEZTEKO EREDUA
(Eskaera aurrez eginda aurkeztu behar da, eta, edonola ere, adjudikaziodunak aurkeztu
beharko du)
Ez da eredurik behar.
Enpresaburua Merkataritza Erregistroan inskribatuta badago, negozioen urteko bolumena
erregistro horretan onartutako eta gordailatutako urteko kontuen bidez egiaztatuko du. Erregistro
horretan inskribatuta ez badago, berriz, inskribatuta egon behar duen erregistro ofizialean
gordailatutakoen bidez egiaztatuko du. Merkataritza Erregistroan inskribatuta ez dauden
enpresaburu indibidualek Merkataritza Erregistroan legeztatutako inbentario eta urteko kontuen
liburuen bidez egiaztatuko dute negozioen urteko bolumena.
(Oharra: Urteko negozioen bolumentzat hartu behar da merkataritzari buruzko legeetan ezarrita
dauden urteko kontuen erregelamenduzko ereduetako galeren eta irabazien kontuan jasota dagoen
negozio-zifraren zenbateko garbia).
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IV ERANSKINA
KAUDIMEN TEKNIKOA AURKEZTEKO EREDUA
(Eskaera aurrez eginda aurkeztu behar da, eta, edonola ere, adjudikaziodunak aurkeztu
beharko du)
Nik .................................................................................., ........................................... N.A.N
zenbakiduna,
nire
izenean
(adierazi
ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…) edo honako enpresa honen izenean ....................................................... eta
IKF:.................................,
Honako espediente-zenbaki honetan: ……………………………….
Hauxe kontratatzeko. ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Behar den KAUDIMEN TEKNIKOA ziurtatzeko ondorioetarako,
ERANTZUKIZUNPEKO DEKLARAZIO HAU EGITEN DUT:
Kontratuaren xede den lanaren antzeko ezaugarriak dituzten edo mota berekoak diren azken BOST
urteotako lanak honi erantsitako Eranskinean zerrendatuta daude. Lan horiei lotutako ziurtagiriak
edo egiaztagiriak ere gehitu dira.
ERANSKINA: LAN NAGUSIEN ZERRENDA
Urtea: _______
Kontzeptua

Bezeroa

Urtean
bete
zenbatekoa

den Ziurtagiria edo
honek igorrita:

egiaztagiria,

Bezeroa

Urtean
bete
zenbatekoa

den Ziurtagiria edo
honek igorrita:

egiaztagiria,

Bezeroa

Urtean
bete
zenbatekoa

den Ziurtagiria edo
honek igorrita:

egiaztagiria,

Urtea: _______
Kontzeptua

Urtea: _______
Kontzeptua
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Urtea: _______
Kontzeptua

Bezeroa

Urtean
bete
zenbatekoa

den Ziurtagiria edo
honek igorrita:

egiaztagiria,

Bezeroa

Urtean
bete
zenbatekoa

den Ziurtagiria edo
honek igorrita:

egiaztagiria,

Urtea: _______
Kontzeptua

Dokumentu hau sinatzen dut, enuntziatuko lizitazioan lehiatzeko egiaztatu behar den kaudimen
teknikoa ziurtatzeko ondorioak izan ditzan:
............................(e)n, 201....(e)ko ............................aren ........(e)(a)n.

Sinatuta:

Enpresaren zigilua
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V. ERANSKINA
BALIABIDEAK ADSKRIBATZEKO KONPROMISOA AURKEZTEKO EREDUA
(Eskaera aurrez eginda aurkeztu behar da, eta, edonola ere, adjudikaziodunak aurkeztu
beharko du)
Nik .................................................................................., ........................................... N.A.N
zenbakiduna,
nire
izenean
(adierazi
ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…) edo honako enpresa honen izenean ....................................................... eta
IKF:.................................,
Honako espediente-zenbaki honetan: ……………………………….
Hauxe kontratatzeko. ……………………………………………………………………………………………………………………………...
behar den KAUDIMENA ziurtatzeko ondorioetarako,
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, 201....(e)ko ............................aren ........(e)(a)n.
Sinatuta:
Enpresaren zigilua

Otaola Hiribidea, 29- Jaizkibel eraikina, 1.- 20600 EIBAR (Gipuzkoa)
Tel. 943-821750 Fax 943-120737

10

Eranskinak eta ereduak

VI. ERANSKINA
EUSKO JAURLARITZAKO KONTRATISTEN ERREGISTROKO
ADIERAZTEKO ZINPEKO DEKLARAZIOAREN EREDUA

DATUEN

BALIOZKOTASUNA

(EDO ESTATUKO ERREGISTROKO DATUENA, HALA DAGOKIONEAN)
Nik

(izen-abizenak):.......................................................................,

zenbakiduna,

nire

izenean

(adierazi

ordezkaritza-ahalmenak:

…………………………….
administratzaile

N.A.N.
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, SPKLTBren 60. 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, 201....(e)ko ............................aren ........(e)(a)n.
Sinatuta:

Enpresaren zigilua
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VII. ERANSKINA
ENPRESAK EMANDAKO INFORMAZIOEN KONFIDENTZIALTASUNA DEKLARATZEKO EREDUA
(LIZITATZAILEAK ESKATUTA BAINO EZ DA AURKEZTU BEHAR)

Nik

........................................................................................

honako

helbidea

duena:

......................................................................................................................................, eta.
........................................... N.A.N zenbakiduna, nire izenean (adierazi ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile

bakarra,

ahalordeduna…)

edo

honako

enpresa

honen

izenean

..............................................................................................................................................
Egoitza soziala (kalea, zenbakia, herria eta P.K.): ………………………………………………………………………………
..............................................., IKF:................................., tfno-zk. ……………………………………………
HAUXE DEKLARATZEN DUT:
.......................

gutun-azalean

aurkeztutako

dokumentuak

(zehaztu

zein

gutun-azal

den),

konfidentzialtzat jo behar direla eskaintzaren informazio eta alderdi hauek, sekretu tekniko edo
komertzialei lotuta daudelako:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

….……………………….(e)n, ………….(e)ko ……………..aren …..(e)an.
Sinatuta:

Enpresaren zigilua
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VIII. 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 ........................................................................................ honako helbidea duena (kalea,
zenbakia, herria):............................................................................................................, eta
........................................... N.A.N. zenbakiduna, nire izenean (adierazi ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…)
edo
honako
enpresa
honen
izenean
............................................................................ Egoitza soziala (kalea, zenbakia eta herria):
................................................................................................ eta IKF:.................................
HAUXE DEKLARATZEN DUT:
Enpresak honako enpresa-sailkapen hau baliatuko duela, lizitazio honetan eskatzen de .............
kategoriako .............. taldeko ................ azpitaldeko enpresa-sailkapena egiaztatzeko.

SAILKAPENAREN EMAILEA:

Nik ........................................................................................ honako helbidea duena (kalea,
zenbakia, herria):............................................................................................................, eta
........................................... N.A.N. zenbakiduna, nire izenean (adierazi ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…)
edo
honako
enpresa
honen
izenean
............................................................................ Egoitza soziala (kalea, zenbakia eta herria):
................................................................................................ eta IKF:.................................
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, kontratazioorganoak 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
………..……………aren ……...(e)an.

balio

dezan,

dokumentu

hau

sinatzen

LIZITATZAILEA

SAILKAPENAREN EMAILEA

Sinadura:

Sinadura:

Enpresaren zigilua:

Enpresaren zigilua:
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IX. ERANSKINA
(Eskatutako kaudimena beste entitate batzuen kaudimen-baldintzekin eta baliabideekin integratzen
baldin badira)
LIZITATZAILEA:
Nik ........................................................................................ honako helbidea duena (kalea,
zenbakia, herria):............................................................................................................, eta
........................................... N.A.N. zenbakiduna, nire izenean (adierazi ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…)
edo
honako
enpresa
honen
izenean
............................................................................ Egoitza soziala (kalea, zenbakia eta herria):
................................................................................................ eta IKF:.................................
HAUXE DEKLARATZEN DUT:
Lizitazio honetan eskatzen den kaudimena ziurtatzeko, jarraian adierazitako entitatearen gaitasun eta
baliabideak baliatuko ditudala. Entitatea: ………………………
ENTITATEA:
Nik ........................................................................................ honako helbidea duena (kalea,
zenbakia, herria):............................................................................................................, eta
........................................... N.A.N. zenbakiduna, nire izenean (adierazi ordezkaritza-ahalmenak:
administratzaile
bakarra,
ahalordeduna…)
edo
honako
enpresa
honen
izenean
............................................................................ Egoitza soziala (kalea, zenbakia eta herria):
................................................................................................ eta IKF:.................................
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, kontratazioorganoak 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 aurkeztuko ditut, kontratazioorganoak 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:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Eta ados nagoelako froga gisa
………..……………aren ……...(e)an.

balio

dezan,

dokumentu

hau

sinatzen

LIZITATZAILEA

SAILKAPENAREN EMAILEA

Sinadura:

Sinadura:

Enpresaren zigilua:

Enpresaren zigilua:
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X. ERANSKINA
ATZERRIKO ENPRESEK AURKEZTU BEHAR DUTEN DOKUMENTAZIOA
Europako Erkidegoko estatuetako enpresa ez-espainiarrek honako dokumentu hauek aurkeztu
beharko dituzte, adjudikaziodunak izanez gero:
1. Enpresek jarduteko gaitasuna egiaztatu beharko dute, eta, horretarako, erregistro profesional
batean izena eman beharko dute, edo, bestela, Herri Administrazioen kontratuei buruzko Legearen
Araudi Nagusiaren I. eranskinean jasotako egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte. Eta hori guztia
gaztelaniara edo euskarara ofizialki itzulita.
2. Lizitatzaileak bere izenean jarduten ez duenean, edo pertsona juridikoa denean, behar bezalako
ahalordea duela frogatu beharko du, eta dokumentu horrek ofizialki gaztelaniara edo euskarara itzulita
egon beharko du.
3. Kontratutik zuzenean edo zeharka erator daitekeen gorabehera orotarako Espainiako edozein
mailatako epaitegi eta auzitegiren eskumenaren mende jartzeko deklarazioa (gaztelaniaz edo
euskaraz). Deklarazio horren barruan sartuko da, hala badagokio, lizitatzaileari egokitu dakiokeen
atzerriko jurisdikzio-foruari uko egitea ere.
4. SPKLTBren 60. artikuluan adierazitako inguruabarren pean erori ez izana adierazteko ziurtagiria,
gaztelaniaz edo euskaraz.
Egiaztatze hori lekukotasun judizial edo administrazioko egiaztagiri bidez egin ahal izango da, kasuak
kasu. Eta agintaritza eskudunak ezin badu dokumentu hori eman, horren ordez erantzukizunpeko
deklarazioa aurkeztu ahal izango da, administrazio-agintaritza, notario publiko edo kualifikatutako
lanbide-organismo baten aurrean emandakoa. Kasuan kasuko estatuaren legeriak aukera ematen
badu, agintari judizial baten aurrean egindako erantzukizunpeko deklarazioak ere balio izango du
beste horien ordez.
5. Dagokion Europar Erkidegoko estatuko agintaritza eskudunak emandako egiaztagiria, dena delako
enpresak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzako kotizazioak egunean dituela egiaztatuko
duena, botere adjudikatzailearen estatuko legezko xedapenen arabera; dokumentu horrek ofizialki
gaztelaniara edo euskarara itzulita egon beharko du.
6. Sailkapena eskatzen bada, Europako Erkidegoko espainiarrak ez diren enpresaburuentzat nahikoa
izango da kontratazio-organoaren aurrean kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa
egiaztatzea, SPKLTBren 75. eta 78. artikuluen arabera.
Europako Erkidegoko estatuek euren enpresaburuen alde egindako sailkapen-egiaztagiriek edo
antzeko dokumentuek enpresaburu horien ustezko gaitasuna adieraziko dute kontratazio-organoen
aurrean, SPKLTBren 75.1 artikuluko b) eta c) letretan, 76. artikuluko a) letran eta 60. artikuluko a),
b), d) eta i) letretan ezarritakoari dagokionez.
7. Lizitatzaileak behin-behineko bermea eman beharko du, baldintza-agirian eskatzen den moduan.
8. Europar Erkidegokoak ez diren estatuetako enpresa atzerritarrek,
azaldutako betekizunez gain, honako hauek ere egiaztatu beharko dituzte:

aurreko

paragrafoetan

a) Jarduteko gaitasuna, Espainiak kasuan kasuko estatuan duen enbaxadak emandako ziurtagiriaren
bitartez. Egiaztagiri horrek hauxe adierazi beharko du: dena delako enpresa horrek izena emanda
duela hango lanbide edo merkataritzako erregistroan edo antzekoan, eta halakorik ezean,
kontratuaren xedearen eremuko jardueretan aritzen dela. Haatik, Europako Esparru Ekonomikoari
buruzko Akordioa sinatu duten estatuetako enpresak badira, jarduteko gaitasuna egiaztatu beharko
dute.
b) Enpresaren jatorrizko estatuak funtsean modu berdintsuan onartzen duela Espainiako enpresek
hango administrazioarekiko kontratazioetan parte hartzea, edo estatu horrek Merkataritzako Mundu
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Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko Akordioa sinatu duela. Azken hori egiaztatzeko,
Espainiak han duen ordezkaritza diplomatikoaren txostena beharko da.
c) Dokumentuen bidez, egoitza Espainian duen sukurtsal bat duela zabalik, eta sukurtsal horren
ahalordedun edo ordezkariak izendatu dituela enpresaren eragiketak egin ahal izateko.
d) Merkataritza Erregistroan jasota dagoela, aurreko paragrafoan aipatutako ahalordetzeak bezala.
e) Baldin eta kontratuaren zenbatekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zerga alde batera utzita, SPKLTBren
16 artikuluan ageri den zenbatekoaren berdina edo handiagoa bada, Merkataritzako Mundu
Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko Akordioa sinatu duten Estatuetako enpresei ez zaie
eskatuko b) paragrafoak aipatzen duen elkarrekikotasun-txostena.
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XI. ERANSKINA
(Erregulazio harmonizatuko kontratua baldin bada)

EUROPAKO KONTRATAZIO ELEKTRONIKORAKO AGIRI BAKARRA.
EUROPAKO KONTRATAZIO AGIRI BAKARRA (EKAB) ERABILTZEKO JARRAIBIDEAK
Lizitatzaileek Europako Kontratazio Agiri Bakarra erabili ahalko dute, lizitazio-prozedura honetan parte
hartzeko eskatzen diren betekizunak betetzen dituztela formalki deklaratzeko. Dokumentu hori, hain
zuzen ere, enpresa interesdunaren deklarazio formal eta eguneratua da. Dokumentu hau 2016ko
urtarrilaren 5eko 2016/7 (EB) Erregelamenduaren bidez onartu da. Erregelamendu horrek ezartzen du
kontratatzeko europar dokumentu bakarreko formulario arautua.
Europako Kontratazio Agiri Bakarra baliabide elektronikoen bidez betetzen da, baina paperezko
bertsioa aurkeztu behar da, eta «Erantzukizunpeko deklarazioa» deituriko A GUTUN-AZALean sartu
beharko da. Segidan, Europako Kontratazio Agiri Bakarreko formulario arautua jasota dago.
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