KONTRATUGILEAREN PROFILA. ADMINISTRAZIO-KONTRATUAK
Ongi etorri Kontratugilearen Profilera. Atal honetan Zaratamoko
Udalak egindako kontratazio publikoei buruzko informaziorik zabalena
eskuratu ahal izango duzu.
INDARREKO LEGEDIA:
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeko testu bategina onesten duen
azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua; 53. artikulua:
Kontratuen jarduerari buruzko informaziorako gardentasuna eta sarbide publikoa
bermatze aldera, eta Lege honek edo berau garatzen duten arau autonomikoek
eskatzen duten kasuetan edo borondatez hala erabakitzen denean beste
publizitate-bitarteko batzuk erabili ahalko direlarik, kontratazio-organoek internet
bidez hedatuko dute kontratugilearen profila.
Profil honetan kontratazio-organoaren kontratu-jarduerari buruzko informazio eta
datuak jaso ahalko dira, besteak beste, 141. artikuluan aurreikusitako aurretiazko
informazio-iragarkiak, lizitazio irekiak edo martxan daudenak eta horiei buruzko
dokumentazioa, kontratazio programatuak, adjudikatutako kontratuak, prozedura
indargabetuak eta beste edozein informazio erabilgarri orokor, esate baterako,
kontratazio-organoarekin harremanetan jartzeko erabil daitezkeen komunikabideak
eta baliabideak. Edonola ere, kontratuen adjudikazioa kontratugilearen profilean
argitaratu beharko da.

KONTRATATZEKO BETEKIZUNAK:
1. Pertsona natural edo juridikoak izatea, espainiar nahiz
jarduteko gaitasun osoa dutenak.

atzerritarrak,

Pertsona juridikoek beren helburu, xede edo jarduera-eremuarekin
bat datozen prestazioen kontratuetan jarduteko gaitasuna izango
dute, beren estatutu eta fundazio-arauen arabera.
o Ondasunen erkidegoek EZ daukate administrazioarekin kontratatzeko
gaitasunik.
Ez edukitzea kontratatzeko debekurik.
Kontratu bakoitzerako eskatutako kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta
tekniko edo profesionala egiaztatzea edo, legeak hala eskatzen duenean,
indarreko enpresa-sailkapena ziurtatzea.
Kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa egiteko eska daitekeen
enpresa-gaitasuna edo gaitasun profesionala.
Enpresaburuen elkarteak: Kontratua betetzeko eratzen diren enpresaburuen
aldi baterako elkarteek ere kontratatu ahalko dute, eta ez da beharrezkoa
izango elkarte horiek eskritura publikoan formalizatzea, harik eta kontratua
haiei esleitzen zaien arte.
o

2.
3.

4.
5.

DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA:
1. Aurkeztu beharreko agiriak honakoak izan daitezke: jatorrizkoak, kopia
egiaztatuak edo Kontratazio Zuzendaritzako udal-bulegoek konpultsatutako
kopiak.
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2. Errekurtsoak jartzeko epeak igaro eta halakorik aurkeztu ez bada,
dokumentazioa interesdunen esku egongo da. Hala ere, adjudikaziotik hiru
hilabeteko epea igaro denean, Administrazioak lizitatzaileek emandako
dokumentazioa suntsitzeko xedatu ahalko du, beraiek agiriok jaso ez
dituztenean.

EGIAZTAPENA ETA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:
Kontratu bakoitzeko baldintza-agirietan eskatutako dokumentazioa aurkeztu
beharko da. Orokorrean, eta dokumentazio osagarriari kalterik eragin gabe, hala
badagokio, honakoa izango da:
A gutun-azala: Dokumentazio administratiboa:

1. Gutun-azal honetan sartutako agiri guztien zerrenda zenbakitua. (*)
2. Pertsona naturalaren kasuan: NANa edo pasaportea. (*)
3. Pertsona juridikoaren kasuan: (*)

Eraketaren eskritura edo agiria, estatutuak edo fundazio-egintza,
dagokion Erregistro Publikoan behar bezala inskribatua.
4. Eskatutako enpresa-gaitasuna egiaztatzen duen dokumentazioa, hala
badagokio. (*)
5. Proposamena sinatzen duenaren alde administrazioarekin kontratatzeko
ahalmena egiaztatzen duen eskritura edo agiria. (*)
6. Kontratatzeko debekurik ez duela dioen aitorpena. Aitorpen horretan zergabetebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela adierazi
beharko da (baldintza-agiriaren ereduaren arabera). (*)
7. Kaudimen tekniko edo profesionala (baldintza-agiriaren ereduaren arabera),
eskatutako agiri eta bitartekoan bidez behar bezala egiaztatua.
8. Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa (baldintza-agiriaren ereduaren
arabera), eskatutako agiri eta bitartekoan bidez behar bezala egiaztatua.
9. Indarreko enpresa-sailkapenaren ziurtagiria, halakorik eskatzen bada.
10.Udal-diruzaintzan behin-behineko bermea eratu izanaren ziurtagiria,
halakorik eskatu bada.
11.Hala badagokio, ABEEn eratu izanaren konpromiso-adierazpena (baldintzaagiriaren ereduaren arabera).
12.Hala badagokio, zenbat langile minusbaliotasundun dauden adierazten duen
ziurtagiria, kopurua plantilla osoko % 2tik beherakoa izan beharko delarik.
o

(*): Eusko Jaurlaritzako Kontratisten Erregistro Ofizialean edo Estatuko Lizitatzaile
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean izena emanda egonez gero ez da
aipatu dokumentazioa aurkeztu beharko, honakoak aurkeztuz gero:
•
•

Dagokion erregistroan izena emanda egotearen indarreko ziurtagiria.
Ziurtagirian islatutako datu eta inguruabarren baliozkotasun eta indarraldiari
buruzko zinpeko aitorpena (baldintza-agiriaren arabera).

PROZEDURA IREKI EDO MUGATUAREN kasuan:
B gutun-azala:
dokumentazioa

Formula

bidez

kuantifikatu

ezin

diren

irizpideei

buruzko
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Lizitatzaileek dossier bat aurkeztu beharko dute, orriak behar bezala zenbatuta.
Aurkibidean zenbakituta agertu beharko dira formula bidez automatikoki
kuantifikatu ezin diren eta eskaintzak era bereizian ebaluatzeko balio duten
irizpideei buruzko alderdiak.
C gutun-azala:
dokumentazioa

Formula

bidez

kuantifikatu

daitezkeen

irizpideei

buruzko

1. Eskaintza ekonomikoa: Proposamen bakarra edukiko du, makinaz idatzita

eta lizitatzaileak edo ordezkatzen duen pertsonak sinatuta, eta
administrazio-klausula berezien baldintza-agiriko I. eranskinean azaltzen
den ereduaren arabera idatzita.
o Eskaintza ekonomikoan partida independentean azalduko da
jasanarazi beharko den BEZa.
o Hala aurreikusten bada, B gutun-azal honetan sartuko dira
proposamen ekonomikoaren ereduari dagozkion eranskinak.
o Ez dira onartuko ezaugarri hauek dituzte proposamenak:
 Kontraesanak, hitzak faltan, akatsak edo zirriborroak
dituztenak, Administrazioak proposamena kontuan hartzeko
beharrezkotzat jotzen duena argi ulertu ezin bada.
 Aztertu eta onartutako dokumentazioarekin bat ez datozenak.
 Gehieneko lizitazio-oinarria edo aurrekontua gainditzen
dutenak.
 Proposamenaren zenbatekoan akats nabarmena ageri
dutenak.
 Baldintza-agiriaren I. eranskinean ezarritako proposameneredua nabarmen aldatzen dutenak.
 Lizitatzaileak onartuta, eskaintza bideraezin egiten duten
akats edo funsgabetasunak dituztenak.
o Letratan
eta
zenbakitan
adierazitako
eskaintzaren
artean
desadostasunik balego, letratan azaldutako kopuruak izango du
lehentasuna, dokumentazioaren azterketaren irizpide arrazionalak
erabilita Kontratazio Mahaiak besterik ezartzen ez badu.
o Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen ekonomiko bat
baino gehiago aurkeztu. Baldintza-agirian baimentzen bada soilik
jaso ahalko dira irtenbide-aldaerak, eta, ondorioz, eskaintza
ekonomikoen aldaerak.
2. Baldintza-agiri honen Karatulan zerrendatutako dokumentuak, hala
badagokio, formulen bitartez kuantifikatu daitezkeen irizpideak baloratzeko
beharrezkoak direnak.
PROZEDURA NEGOZIATUAREN kasuan:
B gutun-azala: Proposamen ekonomikoa
C gutun-azala: Adjudikazio-irizpideei buruzko dokumentazio teknikoa
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