Zerbitzu-kontratuen administrazio-klausula partikularren agiria.
Prozedura irekia
.

III.1 ERANSKINA
ESKAINTZA EKONOMIKOA
Nik, ………………………………………………… jaunak/andreak, nire izenean edo [lizitatzailea] lizitatzailearen
ordezkaritzan (IFZ: ………………………), …………………… zenbakiko espedienteari dagokionez,
HAU DEKLARATZEN DUT:

I.- Eskaintza egitean, kontuan hartu ditudala arlo hauetan indarrean dauden xedapenetatik

ondorioztatzen diren betebeharrak: fiskalitatea, ingurumena babestea, enplegua
babestea,
genero-berdintasuna,
lan-baldintzak,
lan-arriskuen
prebentzioa
eta
desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea, baita desgaitasuna duten
pertsonen kopuru edo portzentaje zehatz bat kontratatzeko betebeharra ere.

II.- Konpromisoa

hartzen dudala kontratuaren objektu diren prestazioak emateko
administrazio-klausula partikularren agirian eta preskripzio teknikoen agirian eta, hala
badagokio, kontratua eraentzen duen dokumentazio osagarrian ezarritako baldintzen
arabera, honako prezio hauetan:
LAN MOTA BAKOITZERAKO PREZIOAK

Lan mota

Gehieneko
eurotan

prezioak

1. Udalerriak erakartzea eta integratzea

Unitarioa

BEZa
barne
(% 21):

Honenbest
eko
prezioa

BEZa
barne
(% 21):

Unitarioa

BEZa
barne
21):

1.1 Probintzia-hiriburua
1.2 Udalerriaren biztanleria > 25.000
1.3 Udalerriaren biztanleria 10.000< 25.000
1.4 Udalerriaren biztanleria < 10.000
2. Plataforma informatikoen mantentze-lanak
Plataforma informatikoen hileko mantentze-lanak
3. Kide diren udalerrietako erabiltzaileentzako arreta

(%

Proiektuan integratutako udalerrietako urteko arreta
.............................(e)n, 20…(e)ko ……(a)ren ……(e)(a)n.
Sinadura1-2:
Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko informazioa
Behar bezala betetzeko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamendua, Datu
pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena
(Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), eta datu-babesaren alorrean indarrean dagoen gainerako araudia, jakinarazten da datu
pertsonalak tratamendu-jarduera honen barruan sartuko direla: «Kontratazioaren kudeaketa»:
Arduraduna: Dagokion kontratazio-organoa.
Helburua: kontratazio publikoaren prozeduraren kudeaketa, fase guztietan, betearazpena, aldaketak, luzapenak, epe- edo
prezio-aldaketak, azken zenbatekoa eta iraungipena barne hartuta, baita adjudikazio-prozeduran atzera egiteko erabakiak,
kontratua ez adjudikatzeko edo ez egiteko erabakiak eta kontratistari egotzi ahal zaizkion eta kontratua suntsiaraztea eragin
duten gorabeherak ere.
3. Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat betearazteko eta tratamenduaren organo
arduradunari aplikagarria zaion lege-betebeharra betetzeko.
4. Hartzaileak: Interes legitimoa dutenei eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal izango zaizkie datu
pertsonalak.
5. Eskubideak: Eskubidea duzu zure datuetarako irispidea izateko, datu horiek zuzentzeko eta ezabatzeko edo datuen
tratamendua mugatu edo haren aurka egiteko.
INFORMAZIO ZABALAGOA VII.1 ERANSKINEAN: «DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO
GEHIGARRIA»
1.
2.

1

Prezioak agertzen diren orrialde guztietan sinatu behar da.
Operadore ekonomiko bik edo gehiagok batera aurkezten badute eskaintza, eta konpromisoa adierazten badute
adjudikaziodun izanez gero ABEEa formalki eratzeko, parte hartzen duten operadore ekonomiko guztien ordezkariek
sinatu beharko dute.
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Esp. zk.:

