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KLAUSULA EKONOMIKO ETA ADMINISTRATIBOEN ETA BALDINTZA 

TEKNIKOEN PLEGUA, BERMEO - ATUNAREN MUNDUKO HIRIBURU 

ELKARTEARENTZAKO AHOLKULARITZA JURIDIKOKO ZERBITZUAK 

KONTRATATZEKO 

 

 

 

I.- KONTRATUAREN 

ELEMENTUAK 

 

1.- KONTRATUAREN XEDEA 

 

Kontratu honen xedea da BERMEO - ATUNAREN MUNDUKO HIRIBURU 

elkartearentzako aholkularitza juridikoko zerbitzuak kontratatzea. 

 

Enpresa esleipendunak BTWCko Zuzendaritza Batzordeko idazkariarekiko 

zuzeneko menpekotasunez jardungo du, eta BTWCren eskutik eskatzen zaizkion 

aholkularitza juridikoko zerbitzuak emango ditu. Aholkularitzak honako prestazio 

hauek barne hartuko ditu: 

 

a) Elkartearen Zuzendaritza Batzordearen eta Batzar Nagusien bilkuretara 

bertaratzea. 

 

b) Elkartearen Zuzendaritza Batzordearen eta Batzar Nagusien bileretako 

aktak eta egiaztagiriak prestatzea. 

 

c) Hala badagokio, Elkarteko organoen akordio eta erabakiak publiko 

egitea eta notarioaren aurrera agertzea. 

 

d) Elkarteko organoen akordio eta erabakiak Euskal Autonomia 

Erkidegoko Elkarteen Erregistroan inskribatzeko egin beharreko kudeaketak 

koordinatzea eta bertan izatea. 

 

Kontratu honetatik, honako hau berariaz baztertuko da: 

 

 

BTWCren lege laguntza, bai edozein instantziatako prozeduretan bai edozein 

jurisdikziotako epaitegi eta auzitegietan, baldin eta alderdi gisa jarduten badu; baita 

aurreko paragrafoetan jaso ez den aholkularitza juridikoa ere. 

 

“a” ataletik “d”-ra bitartean xedatzen direnen ordezko ordezkaritza judizial eta 

aholkularitza juridiko hori kontratu honetako enpresa esleipendunaren edo beste 

enpresa baten esku utzi ahal izango da, dagozkion ordainsariak negoziatu ondoren. 

 

2.- ERAKUNDE KONTRATATZAILEA ETA KONTRATAZIO 

ORGANOA 

 

BTWC da erakunde kontratatzailea. 

 

Kontratazio Organoa, berriz, BTWCko zuzendari nagusia da. 
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3.- KONTRATU IZAERA DUTEN DOKUMENTUAK 

 

Kontratu izaera edukiko dute, esleipenaren ondoren formalizatzen den kontratuaz 

gainera, Klausula Ekonomiko eta Administratiboen eta Baldintza Teknikoen Plegu 

honek, bai eta esleipendunak egiten duen azken eskaintzak ere. 

 

Plegu hau eta kontratu izaera duten gainerako dokumentuetako edozein ez badatoz 

bat, Plegu hau gailenduko da.  

 

Esleipendunak sinatu egin beharko ditu aipatutako dokumentuak, ados dagoela 

adierazteko, kontratua formalizatzeko ekitaldian. 

 

4.- KONTRATUAREN ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Kontratu hau pribatua da berez, eta alde biek berariaz men egiten diote Plegu honi, 

kontratu dokumentuei eta aplikatzekoa den araudiari. 

 

Prestaketari eta esleipenari dagokienez, Klausula Ekonomiko eta Administratiboen 

eta Baldintza Teknikoen Plegu honi jarraituko dio kontratuak, eta, Plegu honetan 

xedatzen ez den guztian, berriz, BTWCren barneko kontratazio arauei. 

 

Ondorioei eta azkentzeari dagokienez, kontratu honek zuzenbide pribatuko arauei 

jarraituko die. 

 

Kontratuaren prestaketaren, esleipenaren, ondorioen, betetzearen eta azkentzearen 

inguruan alderdien artean sor litezkeen gatazkak ebazteko eskumena jurisdikzio 

ordena zibilak izango du. 

 

5.- KONTRATUAREN AURREKONTUA 

 

BTWCk kontratu honentzat formulatu duen aurrekontuaren gehieneko zenbatekoa 

12.000 € (HAMABI MILA EURO) da, BEZa kanpo utzita, kontratua indarrean dagoen 

urte bakoitzeko, 7. klausulan xedatzen denez. 

 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen duten eskaintzak, eta gaizki 

formulatuta daudenak, baztertu egingo dira. 

 

Eskaintza ekonomikoa prestatzeko, Plegu honi I. eranskin gisa erantsi zaion eredu 

normalizatua bete behar da. 

 

6.- KONTRATUAREN PREZIOA 

 

Kontratuaren prezioa kontratuaren esleipenetik ateratzen dena izango da, eta ez da 

BTWCk formulatutako aurrekontua baino handiagoa izango. 

 

Kontratuaren prezioan sartuta egongo dira aplikatzekoak diren edozelako tributu, 

tasa eta kanonak, prestaziotik eratorritako beste edozein gastu, eta baita plegu 

honetan jasotzen diren obligazioak betetzearen ondorioz esleipendunarentzat 

sortzen den beste edozein ere. 

 

Esandakoaren kalterik gabe, enpresa esleipendunak BTWCri jasanarazi ahal izango 
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dizkio gastuak nahiz ordejarriak, baldin eta horren eraginez kontratuan jasotako 

zerbitzuak hobeto betetzen badira. Ordejarri horiek ordaintzeko, nolanahi ere, 

BTWCren aurretiazko baimena beharko da kasu konkretu bakoitzean. 

 

7.- GAUZATZEKO EPEA ETA KONTRATUAREN IRAUPENA 

 

Kontratu honen ondoriozko prestazioak gauzatzeko epea 3 (hiru) urtekoa izango 

da. Epe hori dagokion kontratua formalizatzen denetik aurrera hasiko da zenbatzen, 

edo kontratu dokumentuan zehaztutako datatik aurrera. 

  

Kontratua luzatu egin ahal izango da kontratazio organoaren aldebakarreko 

erabakiz; dena den, luzapenen iraupena, guztira, ez da hasierako epealdia baino 

luzeagoa izango, eta kontratuaren iraupena, osotara, ez da sei urtetik gorakoa 

izango. 

 

8.- PREZIOEN BERRIKUSPENA 

 

Urtebetetik gorako kontratu bat denez gero, urte oso bakoitza igarotakoan, 

kontratuaren prezioaren urteko berrikuspena egingo da, eta horretarako Euskal 

Autonomia Erkidegoko Kontsumoko Prezioen Indize (KPI) Orokorrak iragan den 

urterako adierazten duen gehikuntza edo murriztapena aplikatuko da. 

 

9.- TRAMITAZIOA, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO MODUA 

 

Kontratua prozedura sinplifikatu bidez esleituko da, BTWCren barneko kontratazio 

arauen 18. artikuluan eta hurrengoetan xedatzen denez. 

 

Esleitzeko moduari dagokionez, eskaintzak baloratzeko askotariko irizpideak 

aplikatuko dira, Plegu honetan xedatzen denaren arabera. 

 

10.- ALDAERAK 

 

Ez da aldaerarik onartzen. 

 

 

II. KONTRATATZEKO PROZEDURAN PARTE HARTZEA 

 

 

11.- GAITASUN BALDINTZAK 

 

Prozedura honen ondorioetarako, BTWCrekin soilik kontratatu ahal izango dute 

pertsona fisikoek edo juridikoek, espainiarrek edo atzerritarrek, baldin eta 

jarduteko ahalmen osoa badute, kontratatzeko inolako debekurik ez badute, eta 

beren kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala Plegu 

honetan xedatzen den eran egiaztatzen badituzte. 

 

Enpresa lizitatzaileek, era berean, kontratuaren xede diren prestazioak egiteko 

eduki beharreko lanbide edo enpresa gaikuntza izan beharko dute. 

 

Enpresa lizitatzailea kontratuaren esleipendun izan ahal izateko, bere estatutuen 

edo fundazioko erregelen arabera berez dagozkion xede, helburu edo jarduera 
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esparruaren barruan egon beharko dira kontratu horren prestazioak. 

 

Legez ezarrita dauden gainerako egiaztatze baliabideen kalterik gabe, BWTCn 

emandako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatu ahal izango dute 

lizitatzaileek kontratatzeko debekurik ez dutela. 

 

Enpresa horiek kokatuta dauden estatuko legediak baimen berezi bat edo erakunde 

jakin bateko kide izatea exijitzen badu estatu horretan dena delako zerbitzua eman 

ahal izateko, eskakizun hori betetzen dutela egiaztatu beharko dute enpresok. 

 

Lizitatzaileek gutxieneko kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta kaudimen 

tekniko edo profesionala eduki beharko dute, ondoren adierazten den legez: 

 

Kaudimen ekonomiko edo finantzarioa Ogasunari eta Gizarte Segurantzari egin 

beharreko ordainketa guztiak egunean izatearen agiriaren bidez egiaztatuko da.  

 

Kaudimen profesionalari dagokionez, abokatutzan jarduteko gutxieneko 

unibertsitate titulazioa egiaztatu beharko da, hau da, kontratu honen xede den 

zerbitzuari atxikitako pertsonak edo pertsonek zuzenbide lizentzia daukatela 

egiaztatu beharko da.  

 

Kaudimen profesionala egiaztatutzat joko da baldin eta langile zerrendako 

arduraduna abokatua baldin bada eta abokatu horrek 10 urtetik gorako esperientzia 

baldin badauka bere jardun profesionalean; gainera, behar besteko esperientzia 

egiaztatua izan beharko du fundazio eta elkarteei zuzendutako aholkularitza 

juridikoan, bai eta nazioarteko lankidetzako orotariko akordio, kontratu eta 

hitzarmenen berrikuspen eta negoziazioan ere. 

  

12.- ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

Lizitazioan parte hartzeko, lizitatzaileek hiru gutun azal itxi aurkeztu beharko 

dituzte, gero adieraziko den dokumentazioarekin batera, BTWCren bulegoan (AZTI. 

Txatxarramendi Uhartea z/g, 48395 Sukarrieta (Bizkaia), 2019ko otsailaren 10ko 

12:00ak baino lehen –lizitazio iragarkia argitaratzen denetik zenbatzen hasita–, 

gutun azalotan zera adieraziz: enpresaren izena, proposamena sinatzen duenaren 

izen-abizenak eta pertsona horrek zer izaerarekin diharduen, telefono eta fax 

zenbakiak, eta jakinarazpenak jasotzeko erabiliko den posta elektronikoaren 

helbidea. 

 

Gutun azal bakoitzaren atzealdean zera egongo da idatzita: “BERMEO - ATUNAREN 

MUNDUKO HIRIBURU ELKARTEarentzako aholkularitza juridikoko zerbitzuak 

kontratatzeko lizitazioan parte hartzeko proposamena”, eta baita gutun azalen 

zehaztasunak ere (A gutun azala, B gutun azala eta C gutun azala, dagokionaren 

arabera). 

 

Eskaintza aurkezteko beste modurik ere izango da, alegia, posta elektronikoz hiru 

(3) mezu bidalita, mezu bakoitzaren testuan zera adieraziz: enpresaren izena, 

proposamena sinatzen duenaren izen-abizenak eta pertsona horrek zer izaerarekin 

diharduen, telefono eta fax zenbakiak, eta jakinarazpenak jasotzeko erabiliko den 

posta elektronikoaren helbidea. 
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Mezu elektronikoak helbide honetara bidaliko dira: legiarte@azti.es,  2019ko 

otsailaren 10ko 12:00ak baino lehen. 

 

Mezu elektronikoaren “Gaia”-ren deskripzioan, zera adieraziko da gutun azal 

bakoitzean:  

 

-“A” mezua: Dokumentazio orokorra: Gaitasuna eta kaudimena. 

 -“B” mezua: Proposamen ekonomikoa.  

 -“C” mezua: Proposamen edo eskaintza teknikoa.  

 

Mezuen tamaina 35 MB-ra mugatuta dago, beraz, bolumen handiagoko mezurik 

aurkeztu behar izanez gero, behar adina mezutan zatituko da informazioa.  

 

13.- PROPOSAMENEN EDUKIA  

 

Lizitatzaileek BTWCko zuzendari nagusiari eskatu ahal izango diote edozein 

informazio gehigarri. 

 

Bai esleipenaren aurretik, bai ondoren, eta baita kontratua bete bitartean ere, BTWCk 

gutun azaletan sartutako dokumentuen edukien benetakotasuna egiaztatu ahal 

izango du. Enpresak aurkeztutako datuak eta zirkunstantziak faltsuak izatea 

kontratua deuseztatzeko arrazoi izan daiteke, hala badagokio, enpresari egotz 

dakiokeen ez-betetzeagatik; gainera, BTWCri kalte-ordaina eman beharko zaio 

eragindako kalte-galerengatik. 

 

14.- A GUTUN AZALA edo A MEZUA: DOKUMENTAZIO OROKORRA: GAITASUNA 

ETA KAUDIMENA 

 

a) Lizitatzailearen eta, hala badagokio, haren ordezkariaren jarduteko gaitasuna 

egiaztatzen duten dokumentuak: 

 

- Pertsona juridikoak diren enpresarien jardute gaitasuna egiaztatuko da eraketa 

eskrituraren edo dokumentuaren bidez, estatutuen bidez edo eraketa aktaren 

bidez. Dena delako dokumentu horretan, enpresariaren jarduera erregulatzen 

duten arauak jasoko dira, eta behar bezala inskribaturik egongo da, pertsona 

juridiko motaren arabera, dagokion erregistro publikoan. 

 

- Europar Batasuneko kide den estaturen batekoak izan bai, baina Espainiakoak 

ez diren enpresarien jardute ahalmena egiaztatzeko, kokaturik dauden 

Estatuko legeriaren arabera dagokien erregistroan inskribatuta daudela 

egiaztatu beharko dute, edo aplikatzekoak diren erkidegoko xedapenen 

araberako zinpeko aitorpena edo ziurtagiria aurkeztu beharko dute. 

 

- Atzerriko gainerako enpresariek enpresaren helbideari dagokion Espainiako 

Ordezkaritza Diplomatiko Iraunkorrak edo kontsuletxeko bulegoak igorritako 

txostena aurkeztu beharko dute jarduteko gaitasuna egiaztatzeko. 

 

- Pertsona fisikoak diren enpresarien jardute gaitasuna egiaztatuko da Nortasun 

Agiri Nazionala aurkeztuz, edo dagokion Estatuko dokumentu baliokidea 

aurkeztuz. 

 

- Beste norbaiten izenean agertu edo proposamenak beste norbaiten izenean 

mailto:legiarte@azti.es
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sinatzen dituztenek Nortasun Agiri Nazionalaren kopia aurkeztu behar dute, 

baita horretarako ahalorde askietsia ere. Enpresa pertsona juridikoa bada, 

ahalordea Merkataritza Erregistroan inskribatu behar da, Merkataritza 

Erregistroaren Araudiaren 94. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

Dokumentazio hori guztia jatorrizko dokumentuan aurkeztuko da, edo bestela 

behar bezala konpultsatutako edo egiaztatutako kopia batean. 

 

b) Kontratatzeko debekurik ez edukitzea egiaztatzen duen dokumentazioa: 

 

- Administrazio publikoekin kontratatzeko inolako debekurik ez daukatela 

egiaztatu beharko dute lizitatzaileek. Legez ezarrita dauden gainerako 

egiaztatze baliabideen kalterik gabe, erantzukizunpeko adierazpen baten 

bidez egiaztatu ahal izango dute lizitatzaileek kontratatzeko debekurik ez 

dutela. 

 

c) Lizitatzaileak 11. klausulan deskribatutako kaudimen ekonomiko eta 

finantzarioa, tekniko edo profesionala daukala egiaztatzen duen dokumentazioa. 

 

BTWCk eskubidea izango du egoki ikusten dituen egiaztatze lanak egiteko, bai eta 

lizitatzaileek aurkeztutako informazioaren benetakotasuna egiaztatzeko 

beharrezkotzat jotzen duen nahi adina dokumentu gehigarri exijitzeko ere. 

 

d) Atzerriko enpresek berariazko adierazpen bat aurkeztuko dute, kontratutik 

zuzenean edo zeharka etor litezkeen intzidentzia guztietan Espainiako edozein 

motatako epaitegi eta auzitegiren mende jarriz beren burua eta, hala badagokio, 

lizitatzaileari atzerrian egokitu lekiokeen jurisdikzio foruari uko eginez. 

 

e) Helbide elektroniko bat zehaztea, BTWCtik datozen jakinarazpenak jasotzeko. 

 

Oharra: atzerriko enpresek gaztelaniara edo euskarara ofizialki itzulitako 

dokumentazioa aurkeztuko dute. 

 

 

15.- B GUTUN AZALA edo B MEZUA: PROPOSAMEN EKONOMIKOA:  

 

Proposamen ekonomikoa, Plegu honetan I. eranskin gisa txertatutako ereduari 

egokituko zaio. 

 

16.- C GUTUN AZALA edo C MEZUA: PROPOSAMEN TEKNIKOA  

 

Plegu honetan jasotako balorazio irizpideak haztatzeko beharrezkoa den 

dokumentazio guztia aurkeztu behar du lizitatzaileak.  

 

Dokumentazioa Word, Excel edo pdf formatuan aurkeztuko da.  

 

Proposamen teknikoan, kontratura atxikitako pertsonaren edo pertsonen 

identifikazioa jaso behar da. 

 

17.- BALORAZIO IRIZPIDEAK: 

 



 

 

 

 

7 

 

 

Ondoren adierazten diren irizpideen arabera baloratuko dira eskaintzak:  

 

 ESKAINTZA EKONOMIKOA: 0 puntutik 40ra bitartean.  

 

Lizitazio prezioarekiko jaitsiera portzentajerik handiena dakarren eskaintzak izango du 

gehieneko puntuazioa. Gainerakoak, berriz, eskaintza horrekiko proportzionalki 

puntuatuko dira. Neurriz kanpokotzat edo ausarkeriazkotzat joko dira, eta, beraz, 

ez dira kontuan hartuko, lizitazioaren oinarrizko prezioa %15 baino gehiago 

murrizten duten eskaintzak. 

 

 ESKAINTZA TEKNIKOA: 0 puntutik 60ra bitartean.  

 

a) Proposatutako lantaldearen esperientzia profesional eta akademikoa, eta 

dauzkan baliabide teknikoak (0 puntutik 30era bitartean). Baloratuko dena, 

nagusiki, azken 10 urteetan fundazio eta elkarteentzako aholkularitza 

juridikoko jardueran egiaztatutako esperientzia profesionala izango da; baita 

fundazioekin eta elkarteekin lotutako ezagutza arlo batzuei buruzko 

prestakuntza akademiko espezializatua ere. 

 

 Kontuan izango da, baita ere, lizitatzaileek lan zuzenbideaz eta 

merkataritza zuzenbideaz zer dakiten (lankidetza kontratuen idazketa 

eta azterketa, zerbitzuak emateko kontratuak, eta baita nazio mailako 

naiz nazioarteko bestelako akordio, kontratu eta hitzarmenak ere). 

 

b) Lan metodologia. (0 puntutik 10era bitartean). Bereziki baloratuko da 

zerbitzuak etengabeko harremana izateko eta arreta emateko proposatzen 

duen sistema. 

 

c) Hizkuntzak. (0 puntutik 20ra bitartean). Kontratua betetzeko jarritako 

pertsonak edo pertsonek ingelesez eta euskaraz jakitea baloratuko da batez 

ere. 

 

Oharra: enpresa lizitatzaileak pertsona bat baino gehiago proposatzen badu 

kontratuaren xede diren zerbitzuak emateko, adierazi berri diren balorazio 

irizpideak aplikatuz pertsona horien artean puntuaziorik handiena lortu duen 

pertsonaren balorazioa baino ez da kontuan hartuko, eta beste pertsona batzuen 

merituak ez dira metagarriak izango. 

 

Eskaintzaren bidez aholkularitza juridikoari lotuta dauden pertsonek ezin badituzte 

zerbitzuak eman, esleipendunak pertsona ordeztuaren ezagutza etab. berberak 

dituen langileak jarriko ditu BTWCren esku, ordeztutako pertsona hori eta pertsona 

horren merituak baloratuak izan baitira, eta kaudimen teknikoaren oinarria baita. 

 

BTWCk eskubidea izango du egoki ikusten dituen egiaztatze lanak egiteko, bai eta 

lizitatzaileek aurkeztutako informazioaren benetakotasuna egiaztatzeko 

beharrezkotzat jotzen duen nahi adina dokumentu gehigarri exijitzeko ere. 

 

18.- KONTRATAZIO MAHAIA 

 

Eskaintzak baloratzeko Kontratazio Mahaia honako hauek osatuko dute: 
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-    Lehendakaria: Ignacio Serrats (Zuzendaritza Batzordeko lehendakariordea) 

 

-    Mahaikideak:  Rogelio Pozo Carro (Zuzendaritza Batzordeko idazkaria) 

  Aurelio Bilbao (Zuzendaritza Batzordeko kidea) 

  Idurre Bideguren (Zuzendaritza Batzordeko kidea) 

 

 

III. GUTUN AZALAK IREKITZEA ETA ESKAINTZAK KALIFIKATZEA 

 

 

19.- IREKIERA ETA ESKAINTZEN KALIFIKAZIOA 

 

Eskaerak aurkezteko epea amaitutakoan, kontratazio mahaiak, lehenik, A gutun 

azalean –«Gaitasunari eta kaudimenari buruzko dokumentazioa»– aurkeztutako 

dokumentuak eta posta elektronikoz bidalitakoak aztertu eta kalifikatuko ditu, baldin 

eta garaiz eta forman aurkeztu badira. 

 

Gutun azalean jasotako dokumentazioa aztertzean konpontzeko moduko akats edo 

gabeziaren bat dagoela ikusten bada, horren berri emango zaie dagokien lizitatzaileei, 

eta hiru egun balioduneko epea emango zaie detektatutako akats edo gabezia horiek 

zuzentzeko. 

 

Dokumentazioa kalifikatutakoan eta zuzenketak egindakoan, kontratazio mahaiak 

Plegu honetan adierazitako balorazio irizpideen arabera baloratuko ditu eskaintzak. 

 

Eskaintzak ez dira onartuko baldin eta: 

 

a) Kontraesanak, gabeziak, hutsegiteak edo ezabaketak badituzte, eta, 

ondorioz, eskaintza kontuan hartua izateko BTWCk funtsezkotzat jotzen 

duen horren berri izaterik ez badago. 

 

b) Aztertutako eta onartutako dokumentazioarekin ez badatoz bat.  

 

c) Lizitazio aurrekontua gainditzen badute. 

 

d) I. eranskinean zehaztuta dagoen eskaintza ekonomikoaren eredua 

funtsezko eran aldatzen badute. 

 

e) Eskaintzaren zenbatekoan ageriko hutsegitea egiten badute. 

 

f) Lizitatzen duenak aitortzen badu badagoela eskaintza bideraezin 

bihurtzen duen hutsegite edo funsgabetasunen bat. 

 

IV.- ESKAINTZAK BALORATZEA ETA SAILKATZEA, KONTRATUA ESLEITZEA ETA 

ESLEIPENA JAKINARAZTEA 

 

 

20.- PROPOSAMENAK SAILKATZEA ETA EKONOMIKOKI NAHIZ TEKNIKOKI 

ONURAGARRIENA DEN ESKAINTZA HAUTATZEA 

 

Kontratazio mahaiak kontratazio organoari helaraziko dio aurkeztutako 
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proposamenen zerrenda, ordena beherakorrean sailkatuta, Pleguan jasotako 

balorazio irizpideak kontuan hartuz, eta onartutakoak, baztertutakoak eta kanpoan 

utzitakoak adieraziz. Sailkapen horrekin batera, aktak, egindako txostenak, 

ekonomikoki onuragarriena den eskaintzaren identifikazioa eta egoki iritzitako 

oharrak joango dira. 

 

Kontratazio mahaiak teknikoki eta ekonomikoki onuragarriena den proposamena 

identifikatzeak ez du inolako eskubiderik sortzen hautatutako lizitatzailearen alde 

BTWCren aurrean. 

 

21.- KONTRATUAREN ESLEIPENA ETA JAKINARAZPENA 

 

Esleipenerako hautatutako lizitatzailea aukeratzeko, oro har, kontratazio mahaiak 

egindako proposamenari lotuko zaio kontratazio organoa. Bestela, kontratazio 

organoak arrazoitu egin beharko du proposamenetik bereizteko erabakia, eta, hala 

badagokio, proposamenen behin betiko sailkapena egingo du. 

 

Kontratazio organoak esleipen proposamena jaso eta hurrengo bost egun baliodunen 

barruan erabakiko du kontratuaren esleipena. 

 

Kontratazio organoak ebazpen arrazoitu bidez erabakiko du esleipena; ondoren 

lizitatzaileei jakinaraziko zaie beren proposamenean adierazitako helbide 

elektronikoaren bitartez, eta, aldi berean, BTWCren web orrian argitaratuko da. 

 

 

V.- KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA ETA PUBLIZITATEA 

 

 

22.- KONTRATUA FORMALIZATZEA 

 

Kontratazio Organoak egindako esleipenaren bitartez perfekzionatuko da kontratua, 

esleipendunari behar bezala jakinarazita. 

 

Kontratua dokumentu pribatu batean formalizatuko da, esleipena jakinarazi 

ondorengo egunetik zenbatzen hasi eta hamar egun balioduneko epearen barruan. 

 

Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko bihurtzea eskatu ahal izango du 

esleipendunak. Kasu horretan, esleipendunak bere gain hartuko ditu formalizazio 

gastuak. 

 

Enpresa kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla-eta kontratua ez bada 

zehaztutako epean formalizatu, BTWCk kontratua suntsiaraztea erabaki ahal izango 

du. 

 

23.- KONTRATUEN FORMALIZAZIOAREN PUBLIZITATEA 

 

BTWCren barneko kontratazio arauen arabera sinatu beharreko kontratuaren edo 

kontratuen formalizazioa. 

 

 

VI. KONTRATUA BETETZEA 
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24.- KONTRATUA BETETZEA 

 

Kontratua beteko da kontratuaren beraren baldintzen arabera; Klausula Ekonomiko 

eta Administratiboen eta Baldintza Teknikoen Plegu honen arabera, eta baita enpresa 

kontratistak aurkeztutako eskaintzaren eta BTWCk emandako jarraibideen arabera 

ere. 

 

Kontratua, zehazki, baldintza hauen arabera beteko da: 

 

- Kontratua enpresa kontratistaren arrisku menturara beteko da. 

 

- BTWCk edozein unetan eta zeinahi baliabide erabiliz kontrolatu, egiaztatu, 

gainbegiratu eta ikuskatu ahal izango du kontratu betebeharrak ondo eta 

egoki betetzen direla. 

 

- Enpresa kontratistak ezin izango du inola ere BTWCk egiten dituen ikuskatze 

eta kontrol zereginak oztopatu. 

 

- Zerbitzua gauzatzeko behar diren baliabide eta bitarteko guztiak enpresa 

kontratistaren kontu izango dira; horrek ez du esan nahi, ordea, BWTCk ez 

dionik enpresa kontratistari BTWCren egoitzetan bulego edo leku bat 

eskainiko kontratatutako zerbitzuak egoki emateko. 

 

- Enpresa kontratistak zerga, lan, Gizarte Segurantza eta laneko arriskuen 

prebentzio arloetan indarrean dauden xedapenak bete beharko ditu, 

prestazioa gauzatzeko erabiltzen diren langileei dagokienez. 

 

- Esleitutako lana egiteko zenbat langile erabili, enpresaren esku egongo da 

bakar-bakarrik, harenak baitira enpresari izaerari dagozkion eskubide eta 

betebeharrak; gainera, BTWCri ezin izango zaio lan harreman horien eta 

gainerako betebeharren ondoriozko erreklamaziorik egin. 

 

- Enpresa kontratistaren betebeharra izango da Datu Pertsonalei buruzko 

abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikotik eta lege hori garatzen duen 

arauditik eratortzen diren betebeharrak derrigorrez betetzea, baldin eta datu 

pertsonalak eskuratu behar baditu. 

 

25.- KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK 

 

Hona hemen enpresa kontratistaren funtsezko kontratu betebeharrak: 

 

- Agindutako giza baliabideak eta baliabide materialak jartzea kontratua 

betetzeko. Plegu honen 15. atalean azaldu den bezala, kontratatutako 

zerbitzuek izaera pertsonala dutenez gero, kontratua betetzeko jarritako 

pertsonaren edo pertsonen lekuan antzeko meriturik ez duen pertsona bat 

edo batzuk jartzea kontratua suntsiarazteko arrazoia izan daiteke. 

 

- Enpresa esleipendunak lokal propioak izango ditu, hots, lanbidean jarduteko 

altzari eta informatika nahiz komunikazio ekipamendu egokiz hornituak, eta 

aholkularitza juridikoko zerbitzu hau emateko eskainitako plantilla hartzeko 

ondo prestatuak; horrek ez du esan nahi, ordea, BTWCk ez dionik enpresa 
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kontratistari eskainiko bulego bat edo beste leku bat BTWCren egoitzetan, 

baldin eta zerbitzuak emateko beharrezkoa bada. 

 

26.- KONFIDENTZIALTASUNA 

 

Enpresa kontratistak errespetatu egin behar du kontratua betetzean eskuratzen duen 

informazioaren konfidentzialtasuna, baldin eta Klausula Ekonomiko eta 

Administratiboen eta Baldintza Teknikoen Plegu honetan informazio hori 

konfidentzialtzat joa izan bada, edo bere izaera dela-eta konfidentzialtzat jo 

beharrekoa bada. Betebehar horri hamar urtean eutsi behar zaio, aipatutako 

informazioaren berri izaten denetik zenbatzen hasita. 

 

27.- AZPIKONTRATAZIOA 

 

Enpresa esleipendunak soilik partzialki azpikontratatu ahal izango du kontratuko 

prestazioren bat, tartean BTWCren aldez aurreko, berariazko eta idatzizko baimena 

baldin badago, azpikontratistak lege eskakizunak eta Plegu honetan BTWCrekin 

kontratatzeko eskatzen direnak betetzen baditu, kontratatzeko debekurik ez badu, 

sailkapena edota kaudimena Plegu honetan xedatutakoaren arabera egiaztatzen badu 

eta baliabideak jartzeko obligazioa Plegu honetan xedatzen den eran betetzeko 

konpromisoa hartzen badu.  

 

Hori guztia, azpikontratatu beharreko prestazioari edo prestazioei 

dagokionez/dagokienez. 

 

Azpikontratistak soilik enpresa kontratistaren aurrean egongo dira obligaturik, eta, 

beraz, BTWCren aurrean enpresa kontratistak izango du prestazioa betetzearen 

erantzukizun osoa, Plegu honi eta sinatzen den kontratuaren baldintzei zorrotz 

jarraituz. 

 

Kontratistak konfidentzialtasun hitzarmen bat sinatuko du azpikontratistarekin, 

azpikontratazioaren ondorioz eskura daitekeen BTWCren informazioa babeste aldera.  

 

28.- KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Aldez aurretik enpresa kontratistarekin hala adosten badu, Kontratazio Organoak 

kontratua aldatu egin ahal izango du, egoki justifikatutako ezusteko arrazoiei 

erantzute aldera. 

 

29.- KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA 

 

Enpresa kontratista izango da prestazioen eta zerbitzuen kalitate teknikoaren 

erantzulea; era berean, kontratua betetzean izandako gabezia, hutsegite edo metodo 

desegokiengatik BTWCri edo hirugarrenei eragindako ondorioen erantzule izango da. 

 

30.- KONTRATUA SUNTSIARAZTEA 

 

Kontratu betebeharren ez-betetze larria edo errepikatua kontratua suntsiarazteko 

arrazoi izango da, Kode Zibilaren 1.124 artikuluan xedatutakoaren arabera.  

 

 

Bermeon (Bizkaia), 2019ko urtarrilaren 21-(e)an. 
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PLEGUAREN I. ERANSKINA 

 

ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

...................................................................................................jauna/andrea; 

herria: …..............…………; kalea: ….………………………………………….. NAN 

zk.:…………………………….. Bere izenean edo ordezkatzen duen pertsonaren, 

erakundearen edo enpresaren izenean; jakinarazpenak jasotzeko egoitza: 

............................................; kalea:...................................................... PK:……; 

tel.:………………………………… eta IFK: …………………………………………………. 

 

ADIERAZTEN DUT  

 

I.- Xede hau duen kontratua esleitzeko prozeduraren berri izan 

dut:…………………………………………………………………………………………. 

………………………..………………......................................................................

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

 

II.- Era berean, administrazio klausula partikularren eta baldintza teknikoen 

pleguaren berri eta kontratu honek jarraitu beharreko gainerako 

dokumentazioaren berri izan dut, eta ontzat hartzen dut berariaz, inolako 

salbuespenik gabe. 

 

III.- Nik ordezkatzen dudan enpresak indarreko araudiak exijitzen dituen 

eskakizun guztiak betetzen ditu enpresa gisa irekia eta instalatua izateko 

eta funtzionamenduan jartzeko, eta bere eskaintza osatzean, kontuan izan 

ditu enpleguaren babesari, lan baldintzei, laneko arriskuen prebentzioari eta 

ingurumenaren babesari buruzko indarreko xedapenen ondoriozko 

betebehar guztiak. 

 

IV.- Eskaintza honen aurkezpenari dagokionez, honela egitea proposatzen dut: 

 

a) Prezioa (letraz adierazia): 

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

.............................................................................euro, BEZa kanpo. 

Zenbateko horri dagokion BEZa hauxe da (letraz adierazia): 

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

................................................................................................... euro, beraz, 

zenbatekoa, guztira eta BEZa barne, hauxe da (letraz adierazia): 

………………………………………………………………………………………………. 

.................................................................................................... euro.  

 

Zenbateko horretan sartuta daude aplikatzekoak diren edozelako tributu, tasa 

eta kanonak, prestaziotik eratorritako beste edozein gastu, eta baita plegu 

honetan jasotzen diren obligazioak betetzearen ondorioz 

esleipendunarentzat sortzen den beste edozein ere. 

 

 

(Herria): ……………………….(e)n, ………ko …………………aren ……………….. (e)an 
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Sinadura eta NAN zk. 

 


