2017KO MARTXOAREN 3AN TOKIKO GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO
OHIKO BILKURA

Etorri diren batzordekideak:
Mikel Agirrezabala Ezkurdia
Miren Itziar Arratibel Imaz
Jexus Peñagarikano Labaka
Arkaitz Fraile Quijera
Etorri diren zinegotziak:
Jon Mikel Iglesias Otegui
Idazkaria: Naia Ruiz de Eguino GarciaEchave

Ibarran 2017ko martxoaren 3an
udaletxeko
bilera-aretoan,
goizeko
hamaikak direnean Tokiko Gobernu
batzarrak bilera egin zuen eta alboan
adierazitako jaun-andreak elkartu ziren
ohiko bilkura egiteko asmoz, horretarako
deituta baitzeuden
Egintzaren buru Mikel Agirrezabala
Ezkurdia Alkate izan zen eta Bitarteko
idazkari lanetan Naia Ruiz de Eguino
Udalburuak egintza ireki dela adierazi
ondoren, bilkura honetarako ditugun
gaiak aztertu eta eztabaidatu dira eta
honako erabaki hauek hartu dira

LEHENA:
1.2017KO OTSAILAREN 10EKO AKTAREN ONARPENA
2017ko otsailaren 10ean eginiko Gobernu batzarraren akta irakurri ondoren, hona
Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
BAKARRA: Onartzea 2017ko otsailaren 10ean eginiko Gobernu Batzarraren akta
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BIGARRENA:
2.- 2017KO OTSAILAREN 17AN EUSKARA
BATZORDEAK EMANIKO IRIZPENEN ONARPENA

ETA

HEZKUNTZA

2.1. UZTURPE IKASTOLA: HEZI ETA HAZI PROIEKTUAREN KITAPENA.
Uzturpe ikastolak 2016ko “Hazi eta Hezi” proiektuaren kitapena aurkeztu du. Proiektu
hau Uzturpe Ikastolak Ibarrako herrirako garatu duen proiektu integratzailea da eta
2016ko maiatzaren 13an egindako Euskara eta Hezkuntza batzordeak 120.000 euroko
diru-laguntza onartu zuen proiektu hau laguntzeko.
Ordainketa bi zatitan egitea onartu zen: %70 erabakia Gobernu Batzordeak
onartzerakoan eta gainerako %30 kitapena aurkeztu eta onartzerakoan.
Euskara eta Hezkuntza Batzordeak (Euskara Teknikaria entzun ondoren) Uzturpek
diru-laguntza kitapena egoki aurkeztu izana onartzen du.
2017ko otsailaren 17an buruturiko Euskara eta Hezkuntza Batzordearen irizpena
kontutan izanik hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA

LEHENA.- Onartzea Uzturpe Ikastolak aurkeztutako kitapena Hazi eta Hezi
proiektuaren ingurukoa.
BIGARRENA.- Ordaintzea Uzturpe Ikastolari 2016ko diru-laguntzaren gelditzen den
%30a (36.000 euro alegia).
HIRUGARRENA.- Erabaki hau jakinaraztea Uzturpe ikastolari eta Kontuhartzailetza
arloari. (E)

2.2. EUSKARA MERKATARITZARA KANPAINA
Ikusita, udalerrian egin zen azken Euskara Merkataritzara kanpaina 2008an izan zela.
Ikusita, euskararen erabilera errealaren neurketen azken urteetan emaitzetan alde handia
erakutsi dutela.
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Ikusita, Udalak eta herriko hainbat eragilek I barra-barra egitasmoa martxan jarri nahi
dutela maiatza aldera, eta merkataritza ere bere barnean hartzen duela egitasmo honek.
Ikusita, Siadeco enpresari aurrekontua eskatu zaiola Euskara Merkataritzara kanpaina
berri bat egiteko eta honek 7.800 euroko aurrekontua (BEZ barne) aurkeztu duela.
Ikusita, Euskara zerbitzuak 8.000 euro dituela egitasmo honetarako.
2017ko otsailaren 17an buruturiko Euskara eta Hezkuntza Batzordearen irizpena
kontutan izanik hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA

LEHENA.- Onartzea Euskara Merkataritzara Kanpaina aurrera eramateko Siadecoren
7.800,00 €ko aurrekontua (BEZ barne).
BIGARRENA.- Aipatutako kopurua 226.335.00.06 diru-partidatik ordaintzea.
HIRUGARRENA.- Erabaki hau jakinaraztea Siadeco enpresari, Ingurugiro, merkataritza
eta nekazaritza arloari eta Kontuhartzailetza arloari. (E)

2.3. EUSKARA PLUS EGITASMOA 2017.
Banaiz Bagara elkarteak 2014an hausnarketa prozesu bati ekin zion eta bertatik
honako ondorioa atera zuten: elkartearen xede talde diren askok oinarrizko premiak
asetu ahal izateko lana aurkitzeko edo lana lortzeko formazioak burutu behar dituzte
eta horietan hizkuntzaren hautaketak baldintzatzen dituela.
Banaiz Bagarak ateratako ondorio horri aurre egiteko Euskara Plus egitasmoa martxan
jarri duela.
Ikusita Euskara plus egitasmoak honakoa eskaintzen duela: euskaraz komunikatzen
ikastea, oinarrizko mailan, lan munduan aritzeko.
Ikusita, Euskara plusek lan-sektore jakin batzuetarako (ostalaritza, pertsonen zaintza,
industria) euskarazko komunikazio konpetentzien ikastaroak antolatzen dituela.
Ikusita, ikastaroak praktikoak direla, lanbide horietako eginbeharretan oinarrituta
daudela eta gure errealitate soziolinguistikoa kontuan hartzen dutela.
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Ikusita, ikastaro horiek honakoei zuzenduta daudela: lan bila ari direnei, komunikaziokonpetentziak hobetu nahi dituztenei, euskara ez dakiten pertsonei, zerbait jakinda ere
ohitura ez dutenei hitz egiteko edo lanean erabiltzeko, eta etorkinei.
Ikusita, 2016ean Euskara Plus egitasmoa martxan egon dela Ibarran eta arrakasta
handia izan duela.
Ikusita, Banaiz Bagarak 2000€ko aurrekontua aurkeztu diola Ibarrako udalari, Ibarran
ostalaritzari eta pertsonen zaintzari buruzko ikastaroak emateagatik.
2017ko otsailaren 17an buruturiko Euskara eta Hezkuntza Batzordearen irizpena
kontutan izanik hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA

LEHENA.- Onartzea Banazi Bagara elkarteak aurkeztutako 2.000 €ko aurrekontua (BEZ
barne).
BIGARRENA.- Aipatu kopurua 226.335.00.06 partidatik ordaintzea.
HIRUGARRENA.- Erabaki
Kontuhartzailetza arloari. (E)

hau

jakinaraztea

Banaiz

Bagara

elkarteari

2.4 ARGIA ALDIZKARIA: 2017KO PRUBLIZITATE PROPOSAMENA
Argia aldizkariak 2017rako publizitate proposamena aurkeztu dio Euskara Zerbitzuari.
Honakoa aurkeztu da:
Astekarian:
Euskara sailaren babesletza 4 aletan: 800 €
Euskararen egunean faldoia: 300 €
Emakumeen aurkako indarkeria desagertzeko egunean faldoia: 300 €
Emakumeen nazioarteko egunean faldoia: 300 €
Ihesi: 620 €
Bai baratzea Sailean faldoia: 300 €
Interneten:
Urte osoan argia.eus-ko kanalean iragarki bannerra: 250 €
Argia.eus azalean aste betez albiste banner handia: 300 €
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eta

Ikusita, prezio hauei %21eko BEZa gehitu behar zaiola.
2017ko otsailaren 17an buruturiko Euskara eta Hezkuntza Batzordearen irizpena
kontutan izanik hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA

LEHENA.- Onartzea proposamen hauek kontratatzea:
Euskara sailaren babesletza 4 aletan: 800 €
Urte osoan argia.eus-ko kanalean iragarki bannerra: 250 €
BIGARRENA.- Onartzea guztira 1050 € ko gastua (%21eko BEZa gehitu)
HIRUGARRENA.- Aipatutako kopurua 226.335.00.03 partidatik ordaintzea.
LAUGARRENA.- Erabaki hau jakinarztea Argia aldizkariari eta Kontuhartzailetza arloari
(E)
2.5 EUSKALGINTZA: KILOMETROAK, NAFARROA OINEZ, HERRI URRATS,
KORRIKA; KONTSEILUA eta BEHATOKIA.
Kilometroak, Nafarroa Oinez, Herri Urratsa, Ibilaldiak eta Araban euskaraz-ek dirulaguntza eskaerak aurkeztu dituzte.
Bestalde, Behatokiak, Kontseiluak eta Korrikak diru-laguntza eskaera aurkeztu dute ere.
2017ko otsailaren 17an buruturiko Euskara eta Hezkuntza Batzordearen irizpena
kontutan izanik hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
LEHENA.- Onartzea Herri Urrats eta Nafarroa Oinezi 1.000 €ko diru-laguntza ematea.
BIGARRENA.- Onartzea Kilometroak, Ibilaldia eta Araban Euskaraz-i 800 €ko dirulaguntza ematea.
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HIRUGARRENA.- Onartzea Behatokiari, Kontseiluari eta Korrikari 800€ko diru-laguntza
ematea.
LAUGARRENA.- Aipatutalp diru-laguntzak 430.335.00.00 diru-partidatik ordaintzea.
BOSGARRENA.- Erabaki hau jakinaraztea interesatuei eta Kontuhartzailetza arloari.(E)

2.6 BEÑAT ETXEPARE LIZEOAREN ESKAERA
Beñat Etxepare Lizeoa 15-18 urte arteko formakuntza osoki euskaraz egiten duen ipar
Euskal Herriko lizeo bakarra da. Egoitza berriarekin batera, heldu den ikasturtetik goiti,
adar orokor eta teknologikoaz gain, adar profesionala eskaintzen du. Urrats berri honek
Ipar Euskal Herriko haur eta gazteentzako euskaraz ikasteko eskaintza zabaltzea du
helburu.
Finantzamenduari dagokionez, lizeoaren barne ekipamendu guzia hornitzea Beñat
Etxepare lizeoko gurasoei dagokie: besteak beste, altzari eta material informatikoaz gain,
barnetegi osoa ere bai. izan ere, lizeoa iparraldean euskal lizeo bakarra izanik,
iparraldeko bazter guztietako gazteak joaten dira (batzuk 110 km eginez, eta 2 orduz
autobusean pasaz). Ondorioz asko astea barnetegian pasatzen dute.
Horretarako guztirako 300.000 euro behar dituzte eta hori dela eta gurasoek kanpaina
berezia pentsatu dute: sagarrondoak salduko dituzte “euskararen sagartzeak” osatzeko.
Sagarrondo bakoitzeko 100 € eskatzen ditu Lizeoak eta bi aukera ematen ditu: beraiek
lizeo inguruan landatzea edo guk geuk landatzea guk nahi dugun guneren batean.

2017ko otsailaren 17an buruturiko Euskara eta Hezkuntza Batzordearen irizpena
kontutan izanik hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
LEHENA.- Erostea 3 sagarrondo, Beñat Etxepare Lizeoari laguntzeko, 300 €ko
aurrekontuarekin.
BIGARRENA.- Brigadarekin eta Ingurugiro arloarekin hitz egin zuhaitzak non landatu
daitezkeen zehazteko.
HIRUGARRENA.- Behin landatu direnean plaka bat jartzea azalduz nondik datozen eta
zergatik landatu diren sagarrondo hauek.
LAUGARRENA.- Aipatutako kopurua 430.335.00.00 partidatik ordaintzea.
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BOSGARRENA.- Erabaki hau jakinaraztea Etxepare Lizeoari, Ingurugiro arloari eta
Kontuhartzailetza arloari. (E)

HIRUGARRENA:

3.- 2017KO OTSAILAREN 17AN OBRA ETA ZERBITZU BATZORDEAK
EMANIKO IRIZPENEN ONARPENA
3.1 IBARRAKO HILERRIKO KUDEAKETA ZERBITZUA, PROZEDURA
NEGOZIATU BIDEZ KONTRATATZEKO PLEGU ADMINISTRATIBO ETA
TEKNIKOEN ONARPENA
2013ko apirilaren 15eko 127/2013 alkate dekretu bidez HARGOI S.L. enpresari esleitu
zitzaizkion Ibarrako hilerriko mantentze-lan eta hileta zerbitzuak. Kontratua 4 urterako
egin zen.
Kontratua apirilaren 30ean amaitzen denez, zerbitzua lehiaketara atera behar da eta,
horretarako, plegu administratibo eta teknikoak onartu behar dira .

2017ko otsailaren 17an buruturiko Obra eta Zerbitzu Batzordearen irizpena kontutan
izanik hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
LEHENENGOA: Onartzea Ibarrako Hilerriko kudeaketa zerbitzua esleitzeko
iragarki gabeko prozedura negoziatuan plegu administratibo eta teknikoak (I.
ERANSKINEAN jasoak)

3.2 JESUS GURIDI AUZOAN DAGOEN FRONTOIAN HESIA JARTZEKO
LANEN ESLEIPENA
2017ko otsailaren 3an egindako Gobernu Batzordean erabaki zen herrian ikusten
ziren arrisku guneak (taula batean jaso zirenak) desagertzeko edo arriskua gutxitzeko
neurriak hartu behar zirela eta lan horiei lehentasuna eman behar zitzaiela. Obra eta
zerbitzuetako batzordeari jakinarazi zitzaion Gobernu Batzordearen erabakia.
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Horietako gune bat Jesus Guridi auzoko frontoiko sarea da. Sarea kentzea eta horren
ordez hesi metalikoa jartzea erabaki da.
3 enpresei eskatu zaie aurrekontua eta hauek dira aurkeztutako eskaintzak, %21 BEZ
barne:
- SARELAN
•
•

HERCULES itxitura eta atzetik sare metalikoa josi……………....….5.140,08 €
Bastidorearekin eta sare metalikoa 30x30……………..…..………..6.174,63 €

- BETI-GOR
•
•

HERCULES itxitura …………………………………………………….5.868,50 €
Bastidorearekin eta sare metalikoa 30x30…………………...……....6.509,80 €

-

HERRERIA BIDEBIETA

•
•

Bastidorearekin eta sare metalikoa 30x30……………………….......8.601,04 €
Bastidorearekin eta sarea 30x30 hormara plaken bidez lotuta.…....9.601,89 €

2017ko otsailaren 17an buruturiko Obra eta Zerbitzu Batzordearen irizpena kontutan
izanik hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA

LEHENEGOA: Esleitzea SARELAN enpresari, 5.140,08 eurotan (BEZ barne), Jesus
Guridi auzoko frontoiko sarea jartzeko lanak.
BIGARRENGOA: Ordainketa azpiegituretako gastuen partidatik, 1 0000.210.450.00.00
2017, egingo da.
HIRUGARRENGOA: Erabaki hau jakinarazi Kontuhartzailetza arloari eta 3 interesatuei.
(E)

3.3 TARTE ENPRESARI UDALETXEKO ETA KIROLDEGIKO BEROKUNTZA
SISTEMAREN MANTENTZE LANEN URTEKO KONTRATUAK BERRITZEA
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2017ko urtarrilaren 19an Ibarrako Udalak TARTE S.L enpresaren aurrekontua jaso
zuen udaletxeko eta kiroldegiko galdaren mantenuaren kontratuak berritzeko 2017
urteari dagokion Estatuko KPI gehituta, hau da, %1,60ko igoerarekin.
Aurkeztutako aurrekontuak eraikin bakoitzeko honakoak dira (BEZ barne):
Udaletxea……………………………………………1.332,36 €
kiroldegia……………………………………….2.017,64 €
Gastu hori udaleko 2017ko aurrekontu orokorretik egingo da, eraikin bakoitzari
dagokion instalakuntzen mantenuaren partidatik.
2017ko otsailaren 17an buruturiko Obra eta Zerbitzu Batzordearen irizpena kontutan
izanik hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
BAKARRA: TARTE S.L. enpresari berritzea udaletxeko eta polikiroldegiko galdaren
mantentze lanak egiteko kontratuak 2017. urterako honako prezioetan:
Udaletxea……………………………………………1.332,36 €
kiroldegia…………………………………………….2.017,64 €

3.4 RAMON GABIRONDOREN ESKAERA ERREKONDONE BASERRIAREN
PAREAN ISPILU BAT JARTZEKO
Ramon Gabirondo Iturriozek 2016ko abenduaren 27an eskaera aurkeztu zuen
udaletxean etxe aurrean autoaren irteera errazteko ispilu bat jartzeko eskatuz. Argazki
bat aurkeztu zuen ispilua non jarri nahi duen zehaztuz.
Kokapen proposamena Beko-Bideko berdegune publikoa da, Euskal Herria 18ko 2.
solairuko garajearen sarreraren ondoan, hain zuzen.
2017ko otsailaren 17an buruturiko Obra eta Zerbitzu Batzordearen irizpena kontutan
izanik hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
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LEHENENGOA: Baimentzea Ramon Gabirondo Iturriozek Errekondone Baserri parean
ispilu bat jartzea beti ere kostua beregain hartzen badu eta honako baldintzak betez
gero:
 Ispilua Euskal Herria 18ko 2. solairuko garajearen sarreraren ondoko
berdegunean jarriko da.
 Seinalea txukun jarriko da bide publikoari oztoporik jarri gabe.
 Hormigoizko dado batekin jarri beharko da zutabea erortzeko arriskurik ez
egoteko.
 Udal teknikoekin harremanetan jarri beharko da ispilua jartzeko eta egoki
jartzen dela ikusteko.
 Gogorarazten da ispiluaren jabegoa Ramon Gabirondo Iturriozena izango dela
eta ondorioz ispiluaren (eta seinalea jartzeko erabiliko den material oro)
mantenimendua bere erantzunkizuna izango dela.
BIGARRENGOA: Erabakia Ramon Gabirondo jaunari jakinarazi eta Obra eta
zerbitzuetako teknikariari. (E)
3.5 URKIA ENPRESAREN PROPOSAMENA HORMIGOIZKO BABES HARRIAK
EGITEKO

Ikusita Aranburu administrazioak, Idoiagako garajeetako jabekideen izenean egindako
honako eskaera: konpondu berri duten garajeen gainean, Idoiaga eta Euskal Herria
12ko garajeen sarrerako gunean ,hain zuzen, ibilgailuak ez aparkatzeko oztopoak
jartzea.
Ikusita eserlekuak eta hormigoizko lorontziak jarri zirela eta hala ere autoak bertan
aparkatzen direla, jardinerak mugitu egiten dituztelako.
PREFABRIKADOS URKIA enpresari galdetu zitzaion ea hormigoizko babes-harriak
zituzten; tamaina handikoak ez bazituzten ere, egiteko aukera bazegoela adierazi
ziguten eta hiru modelo aurkeztu zizkiguten 400-600 kg ingurukoak: Enpresa honek
propioki molde berezi bat egingo dio Ibarrako Udalari harri horien tamaina lortzeko.
Berezitasuna dela eta soilik enpresa honi eskatu zaio aurrekontua.
Egokiena piramide formakoa dela ikusi da, 670 kg-ko pisua duena eta prezioa 140 €/un
BEZ kanpo, aurkeztutakoetatik merkeena. Materiala hormigoi autokonpaktante garbitu
zuria.
Babestu beharreko gunea ikusita, ibilgailuak ez sartzeko 20 babes-harri beharko
lirateke, beraz, aurrekontua, guztira, honakoa da:
20 x 140 €/un + BEZ %21…………………GUZTIRA: 3.388,00 €
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2017ko otsailaren 17an buruturiko Obra eta Zerbitzu Batzordearen irizpena kontutan
izanik hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
LEHENGOA: Onartzea PREFABRIKADOS URKIA enpresak aurkeztutako aurrekontua:
Hormigoi autokonpaktante garbitu zuriz egindako piramide formako 20 babes-harri,
guztira 3.388,00 €an.
BIGARRENGOA: Ordainketa azpiegituretako gastuen partidatik, hau da
1 0000.210.450.00.00 2017 egingo da.
HIRUGARRENGOA: Erabaki hau jakinarazi Prefabrikados Urkia eta Kontuhartzailetza
sailari (E)

3.6 AMAIA PAGOLAREN ESKAERA ARANTZAZUKO AMA 10EAN DAGOEN UDAL
LOKAREN SABAIAN GAINEKO ETXEKO GARBIGAILUARENTZAKO HODI
BERRIA JARTZEKO

Amaia Pagolak Arantzazuko Ama 10ean dagoen udal lokaren gaineko etxebizitzako
garbigailua balkoi itxira atera nahi du sukaldean leku gehiago izateko. Garbigailua
kanpora ateratzeko hustubidea behar du eta Arantzazuko Ama 10ean dagoen udal
lokaren sabaitik egitea ikusten du aukera bakarra.
Udal aparejadoreak bertan ikusi ondoren ez du eragozpenik ikusten forjatuan zulo txiki
bat egin eta 40 mm-ko hodi bat sabaitik pasatu eta hodi orokorrari lotzeko.
2017ko otsailaren 17an buruturiko Obra eta Zerbitzu Batzordearen irizpena kontutan
izanik hona Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
LEHENENGOA: Baimentzea Amaia Pagolari Arantzazuko Ama 10ean dagoen udal
lokaren sabaitik hodia jartzea eta hodi orokorrari lotzea. Baldintza hauek beteko dira:



Forjatuko zuloa ondo itxiko da lokalean ur isuririk ez izateko.
Lana egingo duen iturgina udal teknikariarekin harremanetan jarri beharko da
hodia egoki jarri dela bermatzeko.
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BIGARRENGOA: Erabakia jakinaraztea Amaia Pagola andreari eta Obra eta
Zerbitzuetako teknikariari. (E).

Eta bestelako aztergairik ez dagoenez, goiburuko eguneko hamaikak eta hogeita sei
direnean, lehendakariak bilera amaitutzat ematen du eta nik, bitarteko idazkari naizen
honek, akta hau egiten dut, bertan esandako eta erabakitako guztiaren berri jasoz.

I ERANSKINA

IBARRAKO
HILETA
ZERBITZUA
ETA
HILERRIKO
MANTENTZE-LANAK
KONTRATATZEKO KLAUSULA EKONOMIKOADMINISTRATIBOEN AGIRIA

I.- KONTRATUAREN EDUKIA
1.- KONTRATUAREN XEDEA.Kontratuaren xedea hau da: Ibarrrako hileta
zerbitzua eta hilerriko mantentze-lanak iragarki
gabeko prozedura negoziatu bidez adjudikatzea.
Bete beharreko baldintzak klausula ekonomikoadministratibo eta teknikoen agirian datoz.
Hauek dira bete beharreko zerbitzuak:
. Lurperatzea (hilobiratze eta hilobitik ateratzea)
. Hilobitik ateratzea, lagapena iraungi delako.
. Beharrezko administraio izapidetzeak.
. Mantentze eta garbiketa lanak.
2.- KONTRATUAREN IZAERA ETA MOTA, ETA
ARAUBIDE JURIDIKOA
Kontratuaren xedea kontuan hartuz,eta azaroaren
14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak,
12
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.

Sektore Publikoetako Kontratuen Legearen Testu
Bategina- SPKLTB- onartzen duenak 10 eta 19
art.etan xedaturikoari jarraiki,
administrazioko
zerbitzu kontratu bat da.
Kontratua publizitaterik gabeko prozedura negoziatu
bidez esleituko da, SPKLren 138, 142 eta 169-178.
artikuluetan adierazi eta arautzen den bezala.
Kontratua arautuko duen legeria:
a) Plegu honetan eta plegu teknikoan jasotako
baldintzak.

b) Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege
Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
Testu Bategina onartzen duena, aurrerantzean
SPKLTB.

c)
Indargabetu
gabeko
Urriaren
12ko
1098/2001eko
Erege
Dekretua,
Herri
Administrazioetako
Kontratuen
Legearen
Erregelamendu Orokorra onartzen duena.

d)Maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua,
urriaren 30eko 30/2007 Sektore Publikoko
Kontratuei buruzkoa partzialki garatzen duena.
e) Administrazio kontratazioa arautzen duen
estatuko nahiz Autonomia Erkidegoko foru edo
tokiko aplikagarri den bestelako xedapenak.

f) Kontratu honi zuzenean nahiz zeharka eragin
liezaiokeen edozein mailako beste xedapen bat.

Aurkakotasuna
balego
Plegu
ekonomikoadministratibo hau eta kontratazio espedientean
jasotako gainerako agirien artean, plegu honek
aginduko du, alderdi teknikoetan izan ezik, horietan
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GB 20170303

Baldintza Teknikoen Pleguak aginduko baitu.

Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa baliatuko
da kontratua dela eta sor daitezkeen auzietarako.

3.- KONTRATUAREN PREZIOA
3.1 Esleipendunaren prezioa honela osatuko da:

a) Kontratuaren gehienezko prezioa 17.000
eurokoa izango da urtean ( %21 BEZa
barne). Eskaintzaileek zenbateko hori hobetu
ahal izango dute. Prezioan sartutakotzat joko
dira zerbitzuaren kontzeptu eta gastu guztiak.

b) Zerbitzuaren tarifak
3.2 Tarifa erregimena:
Zerbitzuaren erabiltzaileek ordaindu beharreko
tarifak, Ibarrako udalak urtero ordenantza fiskaletan
onartzen dituenak izango dira.
Hilero, fakturari erantsita, eskuragarri daudenean,
TC-1 eta TC-2 agirien kopiak aurkeztu beharko dira.
4.- PREZIOA BERRIKUSTEA
Kontratu honetan ezingo da preziorik berrikusi,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu
Bateginak 89. artikuluan xedatutakoaren arabera;
martxoaren 30eko Desindexazioari buruzko 2/2015
Legeak aldatu du Testu Bategina ( Hirugarren
Azken Xedapena-hiru)

5.- ESKAINTZAK ESKATZEA
14
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5.1.- Enpresa lizitatzaileak.- SPKLko 178. artikuluari
jarraituz, Ibarrrako Udalak eskaintzak eskatu ahalko
dizkie kontratu hori egiteko gai diren hiru enpresari.
Eragin horretarako, gai joko dira jarduteko gaitasun
erabatekoa duten pertsona natural edo juridiko
espainiarrak edo atzerritarrak, baldin eta kaudimen
ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala
egiaztatzen badute eta ez badute SPKLko 60.
artikuluan jasotako debekuetako bakar bat ere.

Eskaintzaren bat aurkezteak esan nahi du
lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzen dituela agiri
honetako klausulak, eta adierazpen erantzulea ere
bada, Administrazioarekin kontratua egiteko behar
diren baldintza guzti-guztiak betetzen dituela
adierazten duena.
5.2- Eskaintzak.- Enpresaburuei, ahal den
guztietan, eskaerak idatziz eskatuko dizkie
kontratazio organoak.

6.- FINANTZABIDEA
Udalaren kontura izango da; izan ere, behar beste
esleipen badago aurtengo Aurrekontu Orokorrean
(“Hilerriaren zerbitzuaren kudeaketa” 227.164.00.99
zenbakiko partida).
Halaber, aurrekontuen arloko organo eskudunak
konpromisoa hartzen du kontratuak ukitzen dituen
etorkizuneko
ekitaldietako
aurrekontuetan
beharrezko kredituak gordetzeko.
7.- KONTRATUAREN IRAUPENA
Kontratuak lau urteko iraupena izango du.
Indarraldia amaituta, automatikoki bukatuko da
kontratua, eta adjudikaziodunak zerbitzua emateari
utziko dio. Nolanahi ere, adjudikazioaren xede den
zerbitzua ematen jarraitu beharko du, harik eta
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hurrengo adjudikazioduna haren kargu egiten den
arte. Bitartean, kontratuan ezarritako prestazioak
jasoko ditu. Epealdi hori ez da izango hiru hilabete
baino luzeagoa.
8.- ORDAINTZEKO MODUA
Kontratuaren prezioaren ordainketa egiteko, aurretik
empresa esleipendunak dagokion faktura aurkeztu
beharko du, eta faktura hori zerbitzuaren udal
teknikari arduradunak gainbegiratu eta egiaztatuko
du.
Halaber,
fakturak
indarrean
dauden
xedapenetan ezarritako izapideak beteta eduki
beharko ditu.
Abenduaren 27ko 25/2013 Legeak xedatzen duen
arabera, faktura elektronikoa ematera derrigortuta
dauden entitateek fakturak Ibarrako udalari formatu
elektronikoan bidali beharko dizkiote Gipuzkoako
Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez,
helbide
honetara:
https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua,
horretarako Ibarrako Udalaren DIR3 kodeak erabiliz:

Kontabilitate Bulegoa: L01200420
Organo kudeatzailea: L01200420
Unitate izapidatzailea: L01200420
9. BERMEAK
Behin-behineko bermea
Ez dago.
Behin betiko bermea
Eskaintza ekonomiko hoberena aurkeztu duen
lizitatzaileak, ezarritako betebeharrak betetze
aldera, behin betiko bermea ezarriko du , hain
zuzen, adjudikazio zenbatekoaren %5ari dagokiona
,BEZ sartu gabe.
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Berme hori ezartzeko epea, hamar
egunekoa
izango da, errekerimendua jasotzen duen hurrengo
egunetik kontatzen hasita, eta Sektore Publikoaren
Kontratu Legearen Testu Bateginak, azaroaren
14ko
3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak
onartuak, 96.1 art.an ezarritako edozein modutan
ezar daiteke.
Bermea itzultzea, bai osoa bai zatia, Sektore
Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak,
azaroaren 14ko
3/2011 Legegintzako Errege
Dekretuak onartuak, 102 art.an ezarritako moduren
batean egingo da, behin berme epea igarota eta
adjudikatzaileak kontratu betebehar guztiak bete
ondoren.

10. KONTRATUAREN HIZKUNTZA IRIZPIDEAK
Kontratu honek nahitaez bete behar du hizkuntza
ofizialtasun
bikoitzaren
araubidea,
Euskal
Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 6.
artikuluan ezarria eta Euskararen erabilera
normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko
Legean eta hori garatzen duten arauetan
erregulatua, besteak beste, Udalak 2002an onartu
zuen Ibarrako Udalean eta Udalerrian Euskararen
Erabilera Sustatu eta Normalizatzeko Arauak
ematen dituen Udal-ordenantza.
Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuak, EAEko herri
administrazioetan
euskararen
erabilera
normalizatzeko prozesua arautzen duenak, 18.
artikuluan administrazioetako normalizazio planek
jaso beharko dituzten gutxieneko edukiak zehazten
ditu eta horien artean ondorengoa agertzen da: "18
d) Kontratazio-arloan erabiliko diren neurriak; batez
ere, hirugarren batzuek herritarrekin harreman
zuzena duten zerbitzu publikoak eskaintzen
dituztenean, dagokion administrazioak berak bete
behar lituzkeen antzeko hizkuntz baldintzak berma
daitezen." Hori dela eta, administrazioaren eta
honen erakunde autonomoen kontratazioetarako
17
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pleguetan puntu berezi bat jasoko da eta bertan
adieraziko da, kasuan kasuko kontratuari apirilaren
15eko 86/1997 Dekretuaren 18.d) atalean ezarritako
neurriak dagozkion ala ez.

Kontratuaren xede den prestazioaren berezko
ezaugarriek kontratua ezinbestean euskaraz
gauzatzea eskatzen dute; izan ere kontratu honen
xede taldea Ibarrako biztanle guztiak direnez, eta
kontuan hartuta Ibarrako biztanleen euskararen
ezagutza %75etik gorakoa dela, udal honek herritar
guztiak bere ama hizkuntza artatuak izateko
eskubidea dutela deritzo.

Baldintza plegu honetan ezartzen diren hizkuntza
baldintzek kontratuaren funtsezko obligazio izaera
daukate Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
ondorioetarako, eta hortaz, kontratuaren gainerako
baldintzak ez betetzeak dituen ondorio berdinak
izango ditu: zigor sistema aplikatzea edo kontratua
suntsiaraztea.

Horrenbestez, kontratuaren xede den prestazioaren
berezko
ezaugarriek
kontratua
ezinbestean
euskaraz gauzatzea eskatzen dutenez, zerbitzu
hizkuntza euskara izango da.
− Kasu guztietan herritarren
eskubideak bermatuko dira.

hizkuntza

− Administrazioarekin eta hirugarrenekin
harremana duten neurrian, kontratatutako
enpresako langileek administrazioak berak bete
behar lituzkeen pareko baldintzak bermatu
beharko
dituzte,
hizkuntza
gaitasunei
dagokionez.
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− Kontratuaren xede diren azterlan, txosten,
proiektu eta bestelako lanak euskaraz egingo
dira, softwareetako testuzko eta soinuzko
interfazeak barne.
Enpresa esleipendunak administrazioaren hizkuntz
araudiaren arabera jokatuko du, kontratuaren xede
diren jarduera guztietan; eta beraz, enpresak
administrazioarekin dituen ahozko zein idatzizko
harremanak(kontratuak, fakturak, txostenak, bilerak,
kontsultak…) administrazioaren lan hizkuntzaren
araberakoak izango dira.

Hizkuntza-baldintzen betetze mailaren jarraipena:

Zerbitzuaren
kontratazioa
sustatu
duen
administrazio atalak berak egingo du finkatutako
hizkuntza baldintzen betetzearen jarraipena,
gainerako baldintzen jarraipena egiten duen modu
eta epe berdinetan, eta horren berri emango dio
Euskara Zerbitzuari. Ondoren, Euskara Zerbitzuak
bere balorazioa egingo du oniritzia edo neurri
zuzentzaileak proposatuz.
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu
bategineko (SPKLTB) 52 eta 222 artikuluak jarraiki:
− Kontratuaren arduradunak kontratua nola
betetzen den ikuskatuko du, hizkuntzabaldintzak behar bezala betetzen diren
jarraipena egin, eta horren inguruan beharrezko
erabakiak hartu eta jarraibideak emango ditu.
− Ikuskaritza kontratu bukaeran ez ezik, modu
jarraian ere egingo du kontratu-arduradunak,
berariaz prestatutako jarraipen euskarriak
erabilita, sor daitezkeen hutsegiteak zuzendu
ahal izateko.
11. KONTRATAZIO MAHAIA
Kontratazio mahaia honako hauek osatuko dute:
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- Lehendakaria: alkatea
edo eskuordetzean
emandako zinegotzia.
- Udaleko kontu-hartzailea .
- Udaleko idazkari orokorra
- Talde politiko bakoitzeko ordezkaria
- Udal aparejadoreak kontratazio mahaiaren
idazkaritza lanak egingo ditu.
- Udaleko euskara teknikaria
II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA

12.- ADJUDIKATZEKO PROZEDURA
Kontratu hau publizitaterik gabeko prozedura
negoziatu bidez adjudikatuko da, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateginak, azaroaren
14ko
3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak
onartuak 169tik 174. artikuluetara ezarritakoaren
arabera, lege horretako 174 e) artikuluan agertzen
den egoera bera baita.
Irizpide hauexek izango dira kontratua adjudikatzeko
oinarri, garrantziaren eta puntuazioaren arabera
ordenatuta:

1.- Eskaintza ekonomikoa: 50 puntu.
Eskaintza ekonomiko hoberenari emango zaio
puntuazio handiena eta zero puntu
lizitazio
prezioari. Gainerako eskaintzen puntuazioa izango
da biderketa honen emaitza: eskaintza ekonomiko
baxuenaren eta lizitatzailearen eskaintzaren arteko
kozientea bider irizpideari aplikagarri zaizkion
puntuak, hau da,
Ob x Z
OI
20
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Ob
da eskaintza ekonomiko baxuena eta OI
lizitatzailearen eskaintza; Z aplikagarri diren
gehienezko puntuak irizpidean.
2.- Zerbitzuari buruzko memoria teknikoa:
puntu

15

3.- Hobekuntzak: 5 puntu.
Ibarrako hilerrian eman beharreko zerbitzuarekin
loturikohobekuntzak baloratuko dira.
13.KONTRATATZEKO
KAUDIMENA

AHALMENA

ETA

Kontratazio prozedura honetan, pertsona natural edo
juridikoek parte hartu ahalko dute, baldin eta
ahalmen juridiko eta jarduteko gaitasun osoa badute,
kaudimen finantzario eta tekniko edo profesionala
egiaztatzen badute, eta Sektore Publikoko
Kontratuen Legeak 60. artikuluan ezartzen dituen
ezintasun edo bateraezintasunetako bat ere ez
badute.
Kontratua beren kabuz egin ahal izango dute, edo
beste pertsona batek ordezkatuta, horretarako
emandako ahalmenaren bidez. Pertsona juridiko
baten ordezkari gisa horko kideren batek parte hartu
badu, horretarako ahalmena duela egiaztatu beharko
du, agirien bidez. Hala kasu batean nola bestean,
ordezkariari ere eragingo diote lehen adierazitako
kontratatzeko ezintasunek.
Enpresaburuek,
halaber,
kontratu
honetako
xedearen jarduera egiteko edo zerbitzua emateko
beharrezko den enpresa gaitasuna edo gaitasun
profesionala izan beharko dute, eta gutxienez hiru
urteko esperientzia izan beharko dute hileta
zerbitzuen kontratuetan.

Administrazioarekin eta hirugarrenekin harremana
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duten neurrian, kontratatutako enpresako langileek
administrazioak berak bete behar lituzkeen pareko
baldintzak bermatu beharko dituzte, hizkuntza
gaitasunei dagokienez; horregatik, eman beharreko
zerbitzuen izaera kontuan izanik, Europako
Erreferentzia Markoaren B2 gaitasun maila
egiaztatu beharko du koordinazio lanak egiten
dituenak. Era berean, Europako Erreferentzia
Markoaren B1 gaitasun maila egiaztatu beharko
dute ahozko mailan eskulanak egiten dituzten
langileek.

Kontratua esleitu aurretik egiaztatu beharko du
enpresak zerbitzua emango duten pertsonek
badutela eskatutako hizkuntza gaitasuna.
Era berean, enpresa kontratatu eta geroago
zerbitzua emango duen pertsona berririk sartuko
balitz, horiek ere eskatutako hizkuntza gaitasuna
egiaztatu beharko dute.

Hizkuntza gaitasuna egiaztatzeko honako bi bideak
erabili ahal izango dira:
1. Zerbitzua eman behar duten pertsonek
eskatutako hizkuntza gaitasuna daukatela
ziurtatzen duen agiria aurkeztea edo,
2. Administrazioak erabakitako proba egitea .

Subrogazio
kasuetan,
langileek
eskatutako
hizkuntza-gaitasuna betetzen ez badute, kontratua
euskaraz gauzatu ahal izateko, beharrezko neurriak
adostuko dira herritarren eta bezeroen hizkuntza
eskubideak bermatze aldera.
14. ESKAINTZAK AURKEZTEA ETA PARTEHARTZAILEEKIN NEGOZIATZEA
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Prozedura honetan parte hartzeko proposamenak
ezarritako epean aurkeztu beharko dira.

Proposamen horiek Ibarrako udaletxeko erregistro
orokorrean aurkeztuko dira, San Bartolome Plaza 2
zk., astelehenetik
ostiralera goizeko 9:00etatik
14:00ak arte.

Epez kanpo aurkezturiko proposamenak ez dira
onartuko, nahiz eta jasota gelditu postetxean
aurkeztu zirela epea amaitu aurretik, ez bazaio
kontratazio organoari bidaltzen telex edo telegrama
bidez eskaera egin zeneko egunaren egiaztagiria,
postaz bidali zeneko egunarena.

Kontratazio honetako espedientea eta horri lotutako
dokumentazio teknikoa Administrazio honetako
Idazkaritzan aztertu ahalko da, 09:00etatik 14:00era,
lanegun guztietan, eskaintzak aurkezteko epe osoan.

Eskaintza horiek adierazitako toki eta ordu berean
aurkeztuko dira, gutun-azal itxi baten barruan.
Gutun-azal horretan, honako hau idatziko da:
“IBARRRAKO
HILETA
ZERBITZUA
ETA
HILERRIKO
MANTENTZE-LANAK
PUBLIZITATERIK
GABEKO
PROZEDURA
NEGOZIATU
BIDEZ
ADJUDIKATZEKO
KONTRATAZIOAN
PARTE
HARTZEKO
ESKAINTZA”. Dokumentu hauek izango ditu
barruan:
a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren
nortasun agiriaren fotokopia. Gainera, beste
pertsona edo erakunderen baten ordezkari gisa
jarduten bada, notario-ahalordea ere aurkeztu
beharko da.
b)Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, Merkatu
Erregistroan behar bezala inskribatutako eratze edo
aldatze eskritura aurkeztu beharko da, halakorik
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bada, eta identifikazio fiskaleko zenbakia eman
beharko da, aplikatzekoa den merkatu legediaren
arabera inskribatuta egon behar badu. Hala ez bada,
eskritura edo eratze dokumentu bidez, estatutu edo
sortze egintza bidez egiaztatuko da jarduteko
ahalmena. Agiri horiek, beharrezkoa izanez gero,
dagokion erregistro ofizialean inskribatuta egongo
dira eta jardueraren arauak agertuko dira bertan.
Espainiarrak ez baina Europar Batasuneko estatu
kideetako nazionalitatea duten enpresaburuak
badira, kokatuta dauden estatuko legediaren arabera
dagokion erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu
beharko dute, edo zinpeko aitorpena edo ziurtagiria
aurkeztu, Europar Batasunean aplikatzekoak diren
xedapenen arabera.
c) Berariazko adierazpen erantzulea, Sektore
Publikoko Kontratuaren Legeko 60. artikuluan
(Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege
Dekretuak onartua, I ERANSKINA) agertzen diren
kontratatzeko debekuetako bakar bat ere ez dutela
adierazten duena. Halaber, espresuki adieraziko da
indarrean dauden xedapenetan ezarritako zerga
betebehar guztiak eta Gizarte Segurantzarekikoak
egunean dauzkatela, azken bi egoera horiek
egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztu ez badira.

d) JEZn alta emanda daudela egiaztatzen duen
agiria aurkeztu beharko da, zehazki kontratuaren
xedeari dagokion epigrafean alta emanda daudela,
baldin eta urte horretakoa bada ziurtagiria, edo
JEZren azken ordainagiria, beste kasu guztietan; bi
kasuetan, zinpeko adierazpen bat aurkeztu beharko
da, eskaintzaileek zerga horren matrikulan baja ez
dutela eman dioena.
e) Kaudimen ekonomiko
dokumentazioa aurkeztuz:

finantzarioa

honako

- Lizitatzailearen urteko negozioen bolumena,
azkeneko hiru urteetako bolumen handieneko
urteari dagokiona, eta kontratuaren urteko batez
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besteko balioak gutxienez bat eta erdi aldizkoa izan
beharko du.
Lizitatzaile edo hautagaiaren negozioen urteko
bolumena onetsitako eta Merkataritza Erregistroan
gordailututako
bere
urteko
kontuen
bidez
egiaztatuko da, enpresaburua Erregistro horretan
inskribatuta balego; bestela, inskribatuta egon behar
dueneko Erregistro Ofizialean gordailututako
kontuen
bitartez.
Merkataritza
Erregistroan
inskribatu gabeko enpresaburu indibidualek beren
urteko
negozioen
bolumena
Merkataritza
Erregistroak legeztatutako inbentario-liburuen eta
urteko kontuen bitartez egiaztatuko dute.
Agiri hauen ordez aurkeztu daiteke enpresaren
sailkapen ziurtagiria:
- Sailkapen ziurtagiria, Ogasun eta Herri
Administrazioetako Ministerioak edo Eusko
Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio
Sailak emana, zerbitzu-kontratista gisa U taldean,
7. azpitaldean, eta 1 kategorian (a kategoria
1098/2001 Errege Dekretua) inskribatuta dagoela
egiaztatzen duena.
- Kaudimen teknikoa egiaztatzea, honela:
- Azkeneko bost urteetan eginiko zerbitzu nagusien
zerrenda, zenbateko, datak eta horiek norentzako
egin diren, publiko edo pribatuarentzako aipatuz.
Gutxieneko baldintza izango da egikaritze
handieneko urtean pilatutako urteko zenbatekoa
kontratuaren
aurreikusitako
balioaren
edo,
kontratuaren aurreikusitako baliora iritsiko ez balitz,
beroren urteko batez bestekoaren %70 berdina edo
handiagoa izatea, kontratuaren xedekoen izaera
bereko edo antzeko zerbitzuetan.
Hautatuak
izateko,
enpresaburuek
hilerriko
zerbitzuen kontratuak ematen gutxienez hiru urteko
esperientzia dutela egiaztatu beharko dute. Berariaz
ohartarazten da hori egiaztatzeko kontratua eman
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den Udalaren ziurtagiria aurkeztu beharko dela.

- Zerbitzua emango duen langilearen identifikazioa,
eta, hala badagokio
hizkuntz gaitasunaren
egiaztatzea.
- Aseguru polizaren kopia eta ordaingaria.

Beste edozein dokumentu, kontratazio-organoak
eskatuta,
kontratatzeko
gaitasuna
duela
agiaztatzeko edo kontratua egikaritzeko erabiltzera
konprometitutako bitartekoak benetan eskura
dauzkala egiaztatzeko.
g) Baldin eta hainbat enpresaburuk enpresen aldi
baterako elkarte gisa parte hartzen badute lehiaketan
, elkarte hori osatzen duten guztiek egiaztatu
beharko dute jarduteko ahalmena eta kaudimena
badutela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera,
eta adjudikaziodun suertatuz gero aldi baterako
elkarte gisa formalki eratzeko konpromisoa agertu
beharko dute. Halaber, aldi baterako elkarte
horretako kide bakoitzak xedearen zein zati egingo
duen adieraziko da eskaintzan, guztien kaudimen
baldintzak zehaztu eta egiaztatzeko.
h) Atzerriko enpresek Espainiako epaitegi eta
auzitegien jurisdikzioaren pean jarriko direla dioen
adierazpena aurkeztu beharko dute, zuzenean edo
zeharka sor daitezkeen kontratuaren gorabehera
guztietarako, eta hala behar izanez gero
eskaintzaileari dagokion jurisdikzio foruari uko egingo
diotela adierazi beharko dute.

i) Eskaintza baloratzeko lagungarri gerta daitezkeen
agiriak, agiri honetako 12. atalean adierazitakoaren
arabera.
j) Eskaintza ekonomikoa, eredu honetara egokitua:
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Jauna/andrea:……………………………………………
………………………….
PK:...............................NAN:....................................Te
lefonoa:..............................Helbide
elektronikoa:...........................................
Ahalmen juridiko eta jarduteko ahalmen osoz, bere
izenean edo ……………………………. ren ordezkari
gisa (helbidea:…………………………….
PK:.....................; telefonoa:.......................................
eta NAN edo IFK (pertsona fisikoa edo juridikoa
bada):.........................................),
......................................................................................
....... prozedura negoziatu bidezko kontratazioan
parte hartzeko gonbita jaso dudalarik, hau
..............adierazten dut

1)
Konpromisoa
hartzen
dudala
kontratua
.......................... euroan betetzeko
(..................
€,
%.....(e)ko
BEZarenak),
............................... epean. Prezio horren barruan
kontzeptu guztiak daude sartuta, edozein arlotako
zerga, gastu, tasa eta arielak, eta kontratistaren
etekin industriala barne.

2) Ezagutzen ditudala klausula administratibo
berezien agiria, baldintza teknikoen agiria eta
kontratua arautuko duten gainerako dokumentuak,
eta espresuki onartzen ditudala eta guztiari men
egiten diodala.

3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen dituela
indarrean dagoen araudiak irekitzeko, instalatzeko
eta funtzionatzeko eskatzen dituen baldintza eta
betebehar guztiak.
…………………….-(e)an,
…………………… -(a)ren …………(e)(a)n.
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20.....ko

Sinadura

Halaber, aurreko a), b) eta d) letretan adierazitako
egoerak Euskal Autonomia Erkidegoko Eskaintzaile
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren,
Estatuko Eskaintzaile eta Enpresa Sailkatuen
Erregistro Ofizialaren edota Europar Batasuneko
sailkapen ziurtagiri baten bidez egiaztatu ahalko dira,
SPKLko 84. artikuluan xedatutakoaren arabera. Kasu
horretan, ziurtagiri horrekin batera eskaintzailearen
adierazpen erantzule bat aurkeztu beharko da.
Adierazpen horretan, ziurtagirian agertzen diren
egoerak ez direla aldatu adierazi beharko da.

Aurkeztutako
agiriak
jatorrizkoak
edo
Administrazioak nahiz notario batek konpultsatutako
edo benetakotzat jotako kopiak izan ahalko dira.
Eskatzaileen nortasuna eta kaudimena egiaztatu eta
gero, eskaintzak negoziatzeko aldia hasiko da, 12.
klausulan ezarri diren adjudikatzeko irizpideen eta
kontratuaren
xedearekin
lotuta
aurkeztutako
eskaintzaren alderdi ekonomiko, tekniko edota
logistikoen arabera.

Negoziazioa amaituta, haren ondorioz iritzia aldatu
duten parte-hartzaileek azken eskaintza bidali
beharko dute, ekonomikoki abantailatsuena zer
eskaintza den ikusi eta horren arabera eskaintza
ekonomiko hoberena hautatzeko.

15.- ADJUDIKAZIOA,
GASTUAK

FORMALIZATZEA

ETA

Egindako eta amaitutako eskaintzak kontuan hartuta
eta, halakorik izan bada,
parte-hartzaileekin
egindako
negoziazioak
Kontratazio
Mahaiak
espedientea
aztertuko
du,
eta
adjudikazio
proposamena igorriko dio kontratazio organoari.
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Kontratazio organoak, neurriz kanpoko edo ez
normaltzat joak izan ez diren proposamenak
beheranzko ordenaz sailkatuko ditu.
Kontratazio organoak, eskaintza ekonomikorik onena
egin duen eskaintzaileari, hamar laneguneko epean,
eskakizuna jaso eta hurrengo egunetik
hasita,
ondorengo ziurtagiriak aurkeztea eskatuko dio:

a) Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharrak
bete dituela egiaztatzen duen agiria aurkeztu
beharko du, baldin eta proposamenarekin batera
aurkeztu ez baditu.
b) Kontratua gauzatzeko agindutako baliabideak
benetan badituela.

c) Bidezkoa den behin betiko bermea eratzea.

Eskakizun hori adierazitako epean betetzen ez bada,
eskaintzaileak bere eskaintza erretiratu egin duela
ulertuko da, eta hurrengo eskaintzaileari eskatuko
zaizkio agiri horiek, eskaintzak sailkatuta geratu diren
ordenari jarraituta.
Kontratazio organoak dokumentazioa jaso eta bost
egun baliodun igaro baino lehen adjudikatuko du
kontratua.

Eskaintza ezingo da hutsik utzi baldintza pleguan
ezarritako irizpideekin bat datorren eskaintza edo
proposamenen bar egonez gero.
Adjudikazioa arrazoitua izango da eta hautagaiei
edo lizitatzaileei jakinaraziko zaie.
16.-KONTRATUA FORMALIZATZEA
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Kontratua agiri administratibo baten bidez
formalizatuko da, gehienez ere adjudikazioaren
jakinarazpena jaso eta hamabost egun baliodun
igaro baino lehen. Agiri hori aski titulu izango da
edozein erregistro publikotan sartzeko. Nolanahi
ere, kontratistak eskatu ahalko du kontratuaren
eskritura publikoa egitea. Hala bada, berak
ordainduko ditu gastuak .

Kontratua agiri administratibo bidez egingo da eta
ezarritako epean jardunbide hauek burutu beharko
dira:

a)

Administrazioaren
aurrean
kontratua
formalizatu agiri administratibo bidez.

b)

Antolakuntza
ziurtagiria.

c)

prebentiboaren

ereduaren

Jardueraren arriskuen ebaluazioa.

17.-KONTRATUA GAUZATZEA
Kontratua kontratistaren gain eta galorde gauzatuko
da, eta ez da azpikontrataziorik onartuko.
Kontratua agiri honetako klausulen arabera beteko
da, Administrazioaren zuzendaritza, ikuskapen eta
kontrolaren pean. Administrazioak idatziz nahiz ahoz
baliatuko du ahalmen hori.
Baldin eta kontratistari edo haren mendeko pertsonei
egotzi ahal zaizkien ekintzengatik edo haiek egin
beharreko eginbeharrak ez egiteagatik kontratua
ondo ez betetzeko arriskua badago, Administrazioak
egoki iritzitako neurriak hartzea exijitu ahalko du,
kontratua ondo gauza dadin.
18.-

KONTRATISTAREN
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LANEKO

BETEBEHARRAK
Kontratistak lan arloko lege xedapenak, Gizarte
Segurantza eta laneko segurtasun eta osasun
betebeharrak bete beharko ditu, eta Administrazioak
ez du erantzukizunik izango kontratistak betebehar
horiek betetzen ez baditu.

19.KONTRATISTAREN
ERANTZUKIZUNA,
KONTRATUA
BETETZEAN
HIRUGARREN
BATZUEI EGINDAKO KALTEEI DAGOKIENEZ
Kontratista izango da kontratua gauzatzeko egin
behar diren eragiketen ondorioz sortutako kaltegaleren erantzulea, SPKLko 214 eta 305 artikuluen
arabera.

Horretarako, eskaintza hoberenaren jakinarazpena
jasotzen duenetik kontatzen hasi eta 10 eguneko
epean aseguru polizaren kopia aurkeztuko du,
600.000€ko bermea duena gutxienez, eta honen
ordainagiria. Berme horrek estaliko ditu kontratuari
loturiko arriskuak eta bereziki, hirugarren batzuei
egindako kalteengatiko erantzukizun zibila (orokorra,
patronala eta gurutzatua), bai esleipendunaren , bai
langileen eta mendekoen egintzen ondorioz sorturiko
kalteak, tresnerian izandakoak eta kontratu honen
helburu den
zerbitzua ematerakoan egindako
lanengatik sorturiko kalteak.

20.- KONTRATUA ALDATZEA
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko
30/2007 Legeko 219. artikuluarekin bat etorriz,
administrazio kontratu hau interes publikoko
arrazoiengatik aldatu ahalko da, I Liburuko V.
Tituluan ezarritako kasuetan eta eran, eta 211.
artikuluan araututako prozedurarekin bat etorriz.
Kasu horietan, kontratazio organoak adostutako
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aldaketak nahitaez bete beharko ditu kontratistak.

21.- BERMEALDIA
Bermealdia hiru hilabetekoa izango da, kontratua
amaitzen
denetik
aurrera.
Aldi
horretan,
adjudikaziodunak
Udalbatzarekin
elkarlanean
jardungo du kontratuarekin loturiko kontu edo
gorabehera guztietan, eta erabiltzaileek eskatzen
dituzten argibideak ematen edo aurkezten dituzten
erreklamazioei erantzungo die.

Bermealdian egiaztatzen bada lanek edo zerbitzuek
ez dituztela betetzen eskatutako baldintzak,
kontratistak, Udalak hala aginduta, akatsak zuzendu
beharko ditu, Udalak adierazitako epean. Betebehar
hori betetzen ez bada, kontratua azkendu ahalko da,
eta ez da ordainduko prezioa, ez eta jadanik
ordaindutakoa itzuliko ere; horrez gainera, zilegi
diren kalte-ordainak erreklamatu ahalko dira.

Azkenik, ondore horietarako izendatutako teknikariak
txosten bat igorriko du. Txosten horretan, lana
ezarritako preskripzio teknikoen arabera egin den
adieraziko du, eta eskakizun guztiak betetakotzat
jotzen baditu, lanak onartzeko proposatuko dio
kontratazio organoari.
Bermealdia amaitu bada eta Udalak eragozpenik
formalizatu
ez
badu,
kontratistak
ez
du
erantzukizunik izango, hirugarren batzuei egin ahal
izan zaizkien kalte eta galeren erantzukizun
zibilarena izan ezik.

22.- KONTRATISTAREN
OBLIGAZIOAK

ESKUBIDEAK

ETA

1.- Prezioa kobratzeko eskubidea zortzigarren
klausulan xedatutakoaren araberakoa izango da.
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2.- Kontratistak honako betebehar berezi hauek
ditu, Plegu honetan eta arau osagarrietan
jasotakoez gainera:

a) Kontratuaren xedeko lanak egikarituko ditu,
eta pertsonalki egingo ditu, kontratuan ezarritako
klausulak eta haren oinarria den proiektua zorrotz
betez,
eta
Udal
teknikari
eskudunaren
aginduetara. Era berean, ezin izango du
kontratua, osorik edo neurri batean, beste
pertsona baten esku utzi administrazioaren
baimen espresik gabe.
b) Kontratuak
irauten
duen
bitartean,
adjudikazio hartzaileak, plantillan egin beharreko
aldaketa
oro,
borondatezko
bajagatik,
erretiroagatik, heriotzagatik, kanporatzeagatik,
baliaezintasun iraunkorragatik, edo zerbitzuaren
beharrengatik egindako edozein aldaketetan,
udalari jakinarazi beharko dio.

c)
Behin-betiko fidantza zehaztutako epean
jarriko du, eta bidezkoa denean, osagarria.

d)
Esleipen-egintzan
zehaztutako
formalizatuko du kontratua.

epean

e) Kontratuaren indarraldi osoan administrazio
publikoekin kontratatzeko gaitasuna mantentzea
bermatuko du, eta behartuta egongo da etor
litezkeen ezintasun eta bateraezintasunen berri
ematera hamabost eguneko epean.
f)
Lizitazioaren eta kontratuaren ondorioz
sortutako gastu guztiak ordainduko ditu, besteak
beste: Aldizkari Ofizialetan (gehienez 800 euroko
prezioarekin) eta prentsan azaldutako iragarkiek
sortutakoak, fidantzen eraketakoak, eta, hala
dagokionean, kontratua eskritura publikoan bere
kopiekin formalizatzekoak.
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g) Lan Legeriaren, Gizarte Segurantzaren eta
Hitzarmen Kolektiboen alorrean dauden xedapen
guztiak beteko ditu, eta baita 31/1995 Legean
(Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea) eta lege hori
garatzen duten Errege Dekretuetan jasotako
guztia (bereziki langileentzako prestakuntzaekintzei eta babes-ekipo indibidualen hornidurari
dagokienez),
eta,
halaber,
zerga-alorreko
xedapenak ere beteko ditu. Bestalde, Udal
Korporazioak eta lanen Zuzendaritzak ez dute
inolako erantzukizunik hartuko, xedapen horiek ez
betetzeagatik etor litezkeen erantzukizunetan.

h) Kontratua egikaritzerakoan, eta bermealdia
bukatzen den arte, antzeman daitezkeen akatsen
erantzukizuna izango du.
i)
Lanak egiterakoan nahiz bere obligazioak
betetzerakoan
Udalari
eta
hirugarrenei
eragindako kalte guztiak ordainduko ditu.
j)
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 12.
artikuluan esaten dena errespetatzea, kontratu
honen xede diren lanak burutzearen ondorioz
esleipendunak udalaren titularitateko fitxategietan
dauden kutsu pertsonaleko datuak lortu beharra
izango balu.

k)
Bestalde, zerbitzuaren kontratua sinatzen
den unetik 2 hilabeteko epean honako
dokumentuak aurkeztu beharko dizkio Ibarrako
Udalari:

1. Egiten den
ebaluazioa.

jarduera

zehatzaren

arrisku

2. Bere lanpostuan aritzeko langileen medikugaitasunaren ziurtagiria (osasun zaintza)
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3. Langileek, egiten duten jarduerari buruzko
beharrezko informazio eta prestakuntza jaso
dutela egiaztatzen duen ziurtagiria
4. Langileen
lanpostuen
jardueretarako
beharrezkoak
diren
norbera
babesteko
ekipamenduen entrega ziurtagiria eta hauek
erabiltzeko
beharrezko
informazio
eta
prestakuntza jaso dutela egiaztatzen duen
ziurtagiria.

5. Langileek sinatutako dokumentua, enpresa
kontratatzailean lanak garatzeko beharrezko
informazio eta argibideak jaso dituztela
egiaztatzen duena
6. Lanak egingo dituzten langileen zerrenda

Baldintza hauek kontratuzko betebeharrak
izando dira: horrexegatik, Sektore Publikoko
Kontratuei
buruzko
Legearen
Testu
Bateratuaren 64.2 art.ak dioenari jarraiki,
baldintza hori ez betetzea, 223.f) artikuluan
ezarritako
eraginetarako,
kontratua
deusestatzeko arrazoitzat hartu ahal izango da.

Ibarrako Udalak, hilerrian dauden eraikin, instalazio
eta lokaleei buruzko arrisku orokorrei buruzko
informazioa emango du.
Horretaz gain, hartu beharreko babes neurriak eta
larritasun egoeran aplikatu behar diren neurrien
berri emango du.
Kontratatzen den enpresaren obligazioa izango da
neurri guzti horiek betetzearen zaintza egitea eta
langileen artean informazioa egoki zabaltzea.
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Era berean, kontratuaren esleipendunak bermatu
beharko du,
datuen tratamendua udaleko
bulegoetatik kanpo egiten bada, izaera pertsonaleko
datuen tratamendu hori egitea fitxategiaren
arduradunak espresuki baimendutakoa izango dela
erabiltzaile
batentzat
edo
erabiltzaile-profil
batentzat, eta kasu orotan, fitxategi motari dagokion
segurtasun maila bermatua izango dela, hori guztia,
abenduaren 21ko 1720/2007 Errege Dekretuko 86.
artikuluan esaten dena kontuan hartuta, zeinaren
bitartez onartzen baita DBLOak garatzen duen
Arautegia.
23.KONTRATUA
EZ
KONTRATISTARI
JARRI
ZIGORRAK

BETETZEAGATIK
AHAL
ZAIZKION

A) KONTRATUA GAUZATZEKO EPEAK

Baldin eta kontratistak berari egotzi ahal zaizkion
arrazoiengatik kontratua garaiz amaitu ez badu, hala
epe osoari dagokionez nola, halakorik bada, epe
partzialei dagokienez, Administrazioak bi erabaki
hauetako bat hartu ahalko du: edo kontratua etetea
bermea kenduta, edo egunean eguneko zigorrak
jartzea, kontratuaren prezioko 1.000 euro bakoitzeko
0,20ko proportzioan.

Berandutzeagatiko zigorrak kontratuaren %5eko
multiplora iristen diren bakoitzean, kontratazio
organoak ahalmena izango du kontratua azkentzeko
edota harekin aurrera jarraitzeko, beste zigor batzuk
jarrita.

B/ PRESTAZIOAK PARTZIALKI GAUZATZEA

Kontratistak
arrazoiengatik

berari
egoztekoak
zaizkion
kontratuan
zehaztutako
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prestazioetako
batzuk
bete
ez
baditu,
Administrazioak bi aukera hauek izango ditu: edo
kontratua azkentzea, edo zigor bat jartzea,
kontratuaren guztizko prezioaren ehuneko 10aren
heinekoa.
Prestazioa ondo eman ez bada, Administrazioak
kontratuaren aurrekontuaren % 10aren heineko
zigorra jarri ahalko du.
Kaudimena 11.e) klausulan ezarritako baliabide
material edo pertsonalekin osatzeko betebeharra
bete ez bada, Administrazioak kontratuaren
aurrekontuaren % 10aren heineko zigorra jarri ahalko
du.

Zigor horiek legez ezarritako prozeduraren bidez
eratutako bermetik ordainduko dira, eta kontratistak
osatu beharko du ondoren bermea, zigorrak
ordaintzeko zati bat kendu behar den bakoitzean.

Arau-hausteak arinak, larriak eta oso larriak
izango dira.
Hona hemen arau-hauste arinak:
. Kontratua betetzerako orduan besterik gabe
noizean behin inperfekzioak izatea.
. Zerbitzua besterik gabe etetea
. Erabiltzaileekin desatsegina izatea
. Pleguetan ezarritako gainerako ekintzak eta
hutsegiteak, baldin eta arau-hauste larriak edo oso
larriak ez badira.
Hona hemen arau-hauste larriak:
. Zerbitzuaren erabiltzaileekin edo udalaren
langileekin sarritan istiluak izatea.
. Zerbitzua eskaintzeko beharrezkoak diren langile
edo baliabide guztiak ez edukitzea.
. Gainerako gasturik sorrarazi gabe, zerbitzua
aldatzeko edo hobetzeko udalak ematen dituen
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aginduak ez betetzea.
. Oso larritzak hartu ezin diren hutsegiteak, eta aldi
berean, duten izaeragatik, arau hauste arintzat hartu
behar ez direnak hutsegite larritzat joko dira.
. Udalak eskatzen dituen lan parteak edo txostenak
garaiz edo osorik ez aurkeztea.
. Antzemandako akatsen berri ez ematea, eta
eskatutako informazioa ez ematea edo informazio
hori egiazkoa ez dela ikustea.
. Udalak berariazko baimenik eman gabe zerbitzua
aldatzea.
. Eskatutako aseguru polizei dagozkien erreziboak ez
ordaintzea.
. Ezarritako neurri zuzentzaileak ezartzeko
Administrazioak egindako eskaerei jaramonik ez
egitea.
.Larrialdi kasuetan, udalak ezarritako premiazko
neurriak ez betetzea.
. Eskaintzen diren zerbitzuen ondorioz jakiten diren
gaiei buruzko isiltasuna ez gordetzea, baldin eta hori
erabiltzaileentzat kaltegarria bada edo norberaren
probetxurako erabiltzen bada.
. Hiru arau-hauste arin edo gehiago egitea.

Hona hemen arau hauste oso larriak:
. Eskaini beharreko zerbitzuari ez ekitea edo
zerbitzua geldiaraztea, baldin eta horretarako
ezinbesteko arrazoirik ez badago.
. Zerbitzua eskaintzerakoan argi eta garbi akatsak
edo irregulartasunak egitea, ezarritako baldintzak ez
betetzea eta zerbitzua eskaintzerakoan sistematikoki
atzeratzea.
.Esleipedun den alderdiarekin zerikusirik ez duten
pertsonek, osorik edo zatika, zerbitzua eskaintzea.
.Kontratistaren ardurapean eta mendean dauden
langileei dagokionez, Lanaren, Segurtasunaren eta
Garbitasunaren eta Gizarte Segurantzaren arloko
betebeharrak ez betetzea.
.Hitzez edo egitez erabiltzaileak iraintzea edo tratu
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iraingarria ematea.
. Zerbitzuen ordenari, araubideari, eskaintzeko erari,
eta oro har, zerbitzuen eskaintza arautzen duten
arauei buruz udalak ematen dituen agindu ofizialak
ez betetzea.
. Plegu honetan ezarritako baldintzak edo epeak ez
betetzea, horren ondorioz izan daitezkeen bestelako
ekintzak baztertu gabe.
.Zerbitzuaren arduradunek emandako jarraibideak ez
betetzea.
. Udalak egin behar dituen ikuskapen eta zaintza
lanei ezezkoa ematea edo lan horiek ez egiten
lagatzea.
. Udalaren baimenik izan gabe zerbitzua lagatzea
edo azpi-errentan ematea.
. Bi hutsegite larri edo gehiago egitea.

Zigorrak:
. Hutsegite arinak, nolanahi ere, ohartarazpen baten
bidez zigortuko dira, eta 600 eurora arteko isunak ere
jarri ahal izango dira.
. Arau-hauste larriak 601 eurotik 2.000 eurora arteko
isunekin zigortuko dira.
. Arau-hauste oso larriei 2.001 eurotik, gehienez ere
4.000 euro arte eta behin-betiko fidantza galduko da.
Horrez gain, kontratua suntsitzeko aukera ere izango
da.

24.- KONTRATUA BERTAN BEHERA UZTEKO
ARRAZOIAK
Zerbitzu kontratua bukatzeko arrazoi izango dira
SPKLko 223 eta 308. artikuluetan ezarritakoak, eta
SPKLko 225. eta 309. artikuluetan adierazitako
baldintzetan eta ondoreekin.
25.- ADMINISTRAZIOAREN PRERROGATIBAK
Administrazioari dagokio kontratua interpretatzea,
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kontratua betetzean sor daitezkeen zalantzak
argitzea, interes publikoko arrazoiengatik kontratua
aldatzea, amaitzea eta horren eraginak erabakitzea,
betiere Sektore Publikoko Kontratuen Legeak eta
Administrazio Publikoetako Kontratuen Legeko
Araudi Orokorrak ezarritako mugen barruan eta
horko baldintza eta eraginak betez.

26.- BALIABIDEEN ARAUBIDEA
Kontratazio honi dagozkion ebazpenek eta
izapidezko egintzek, baldin eta azken horiek
zuzenean edo zeharka erabakitzen badute gaiaren
muinaren gainean, ezartzen badute ezin dela
prozedurarekin jarraitu, babesgabezia sortzen
badute edo eskubide eta interes legitimoetan kalte
konponezina badakarte, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoari eta Prozedura Administratibo
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean
araututako
berraztertzeko
errekurtso
administratiboa jarrai ahalko da, edo, bestela,
administrazioarekiko auzien errekurtso bat jarri
ahalko
da,
Administrazioarekiko
Auzien
Jurisdikzioari buruzko uztailaren 13ko 29/1998
Legean araututakoari jarraiki.
Interesdunek gainerako izapidezko egintzen aurka
daudela alegatu ahalko dute, prozedura amaitzen
duen ebazpenean kontuan har daitezen.

I ERANSKINA
AITORPEN EREDUA
………………………jn/and.ak,
adinez
nagusia,
NAN………………….duenak
eta…………….helbidea duenak. Tel: …………………..Fax:……………………….
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Aitortzen du herri Administrazioarekin kontratatzeko ahala duela, jarduteko gaitasuna duela eta
SPKLaren Testu Bateginak (azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartua) 60
art.an aurreikusitako inolako ezgaitasun baldintzatzen ez dagoela.
Aitortzen du halaber,
- Zerga eta gizarte segurantzetako betebeharretan egunean dagoela , urriaren 12ko APLEOk (
1098/2001 ED) 13 eta 14 art.etan aurreikusitako moduan.
- Jarduera Ekonomikoen Zergan alta emanda dagoela eta ez duela bajarik eman zerga horren
matrikulan.
Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan " IBARRAKO HILETA
ZERBITZUA ETA HILERRIKO MANTENTZE-LANAK KONTRATAZIOA”n, aitorpen hau
sinatzen dut .
…………………..2017ko …………………..ren……………n.
Sinadura.
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IBARRAKO HILETA ZERBITZUA ETA HILERRIKO
MANTENTZE-LANAK
KONTRATATZEKO
KLAUSULA TEKNIKOEN PLEGUA

1.- HELBURUA.
Kontratu honen helburua da Ibarrako udal hilerrian
hileta zerbitzua eta hilerriko mantentze-lanak egitea,
zerbitzua modu egokian emango dela bermatuko
duten lan guztiak barne.

Zerbitzuak honako arloetan emango dira:
•
•
•
•
•

Hilobiratzeak (hobira sartu eta hobitik atera)
Hilobitik ateratzea lagatzea iraungi delako.
Beharrezko administrazio izapidetzak.
Mantentze-lanak eta garbiketa.
Plegu tekniko hauetan azaldutako lan zehatzak.

• Udal teknikariak beharrezkoak ikusten dituen lanak
hilerriaren mantentze egokia bermatzeko.
2.GIZA-BALIABIDEAK
TEKNIKOAK.

ETA

BALIABIDE

Kontratu hau betetzeko, enpresa adjudikaziodunak lan
horiek egoki eta zuzen egiteko behar dituen gizabaliabide eta baliabide teknikoak jarriko ditu.

Hilobiratze lanetarako (hobira sartzeko eta hobitik
ateratzeko) gutxienez bi pertsona izango dira
beharrezko.

Ibarrako hilerrian lan egingo duten langile guztiek,
jarraian nahiz aldikako, dagokion kontratua izan behar
dute eta Gizarte Segurantzan alta emanda egon
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beharko dira.
Enpresa
adjudikazioduneko
langileek
egoera
bakoitzean komeni diren higiene- eta osasun-arauak
betez egingo dute beren lana, eta laneko osasun
arloko eta laneko arriskuen prebentziorako araudia
beteko da, bai eta arlo horretako araudi espezifikoa
ere.

Hilobiratzeko eta hilobitik ateratzeko lanetan enpresa
adjudikaziodunaren langileek eskularru sendoak,
maskarak, botak eta babeserako arropa espezifikoak
erabiliko dituzte, garbi daitezkeenak.
3.- ORDUTEGIA ETA EGUTEGIA.
Zerbitzua urteko egun guztietan eman beharko da, eta,
beraz, prestasun osoa izan beharko da, eta zerbitzuak
une
bakoitzean
dituen
beharretara
egokitu,
hilobiratzeen eta haiekin lotuta egin behar diren
gainerako lanen arabera.

Enpresa adjudikaziodunak pertsona bat izendatuko du
hilerriko zerbitzuen arduradun eta koordinatzaile
moduan, eta pertsona hori eguneko 24 orduetan
aurkitzeko moduan egongo da. Horretarako, non
dabilen jakiteko beharrezko diren baliabide teknikoak
izan beharko ditu (helbidea eta eskuko telefonoa).
4.- EMAN BEHARREKO ZERBITZUAK.
Hilerriari dagokionez eman beharko diren zerbitzuek,
funtsean, honako arlo hauek hartu beharko dituzte:
• Hilobiratzeak (hobira sartu eta hobitik atera)
• Tramitazioa
• Mantentze-lanak eta garbiketa.
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Orientazio moduan, ondoren zehaztuko direnak izango
dira zerbitzuaren zereginak:
Ehorzte-lanak:
• Ehorzteko eramango diren gorpuak eta gorpuzkinak
hartzea eta garraiatzea.
• Hilobiratzeko eta hobitik ateratzeko behar diren
eragiketak eta hilobi, horma-hilobi eta panteoiak itxi
edo estaltzekoak.
• Horma-hilobiak
neutralizatzea).

antilixibiatzea

(usainak

• Behar diren hilobi, horma-hilobi eta panteoiak prest
izatea, arrazoi horrengatik hilobiratze-lanetan etenik ez
sortzeko moduan.
• Gorpuzkiak eta hezurrak hobitik ateratzea, 10 urte
igarotakoan eta gorpuzkiak hezurtegira eramatea
familiak horrela nahi badu (hobitik ateratzeak 2012
urtetik 2015era, biak barne, eta hezurtegi guztiak 10
urte baino gehiagokoak badira). Lan hauek
kontratuaren prezio barruan daude, ez dira aparte
kobratuko.

• Bai hilerri barruan, bai kanpora, gorpuzkiak lekuz
aldatzeko behar diren lanak egitea.
• Hilobiratze gehiago
egitea.

egiteko behar diren lanak

• Ibarrako Udalak
eta gainerako agintaritza
jurisdikzionalek, beren eskumenen arloan, kasu
bakoitzean eskatutako instrukzio bereziak betetzea.

Tramitazioa:
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• Administrazio egintza guztien izapidetzea eta
eginbidea,
baita emandako zerbitzuen tasen
kobratzea ere. Horrez gain, udalak ontzat emandako
kontratuak formalizatzeko eskumena du, eta horien
berri dagokion udal departamentuan jasota geldituko
da.

• Udalari jakinaraztea, euskarri informatiko bidez,
hilerrian izaten diren ehorzketak
eta hilobitik
ateratzeak.

Mantentze-lanak eta garbiketa lanak:
• Hilerriko perimetroko horma, sarbideak eta
gainerako instalazioak garbitzea eta perimetroko
horma mantentzea. Halaber, etorkizunean beste
eraikinik egiten bada, hori ere garbitu eta mantendu
beharko da.
• Hilerriko berdegune eta zuhaitzak zaintzea eta
mantentzea. Aldian-aldian belarra moztu eta zuhaitzak
kimatzea, belar-soilguneak estaltzea eta ongarritzea,
betiere Udalaren Zerbitzu Teknikoek emandako
aginduak betez.
• Panteoien egoera zaintzea.
• Sortzen diren hondakinak kudeatzea.
5.- UDALAREN ESKUMENAK.
Ibarrako Udalak honako eskumen hauek izango ditu:
• Emango diren
kontrolatzea.

zerbitzuak
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gainbegiratzea

eta

• Ikusitako beharren arabera, udal-hilerrietan egin
beharreko programak planifikatzea eta diseinatzea.
• Ekipamenduaren funtzionamendua, aldaketa eta
irekitze-ixteak arautzea.
• Zerbitzua nola ematen den gainbegiratzea, eta
haren kalitatea neurtzea eta beharrezko hobekuntzak
proposatzea.
6.- UDALAREN AHALMENAK.
• Kontratazio honen baldintzak interpretatzea.
• Zerbitzuak emateko eran aldaketak agintzea,
iritziaren
arabera,
herriaren
interesak
edota
zerbitzuaren
komenentziak
eskatutako
eran,
prestazioen kalitateari, kopuruari, denborari edo
lekuari dagokionez, bai eta prezioen aldaketa edota
zerbitzuak
emateagatik
kontratistari
ordaindu
beharreko prezioan edo ordaintzeko eran aldaketak
agintzea ere.
• Kontratistaren gestioa fiskalizatzea, kontratu honen
helburu diren zerbitzu, lokal eta agiriak ikuskatuz, eta
prestazioa mantentzeko edo lehengora bihurtzeko
aginduak ematea.
• Herriaren interesak bultzatuta, komenigarri ikusitako
aldaketak sartzea kontratuan.
• Kontratistak arauren bat hautsi badu, dagozkion
zigorrak jartzea.
• Zerbitzuak bertan behera uztea eta kentzea,
baliagarritasun publikoaren ondorioz.

7.- UDALAREN BETEBEHARRAK
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• Emakidadunaren esku ez dauden elementuen
konponketa, hala nola, teilatua , eraikina ateak edo
bestelakoak konpontzea.
• Ur eta argindarra hornitzea.
8.- KONTRATISTAREN ESKUBIDEAK.
• Kontratistaren
esku
jarritako
ondasun,
ekipamendu eta materialak kontratuaren helburu diren
zerbitzuak emateko erabiltzea, behar den eran.
• Eman diren zerbitzu eta jardueren ordain Udalak
ordaindu beharreko prezioa kobratzea, fakturak
bidalita, dagokion arduradunek haiei emandako
oniritziarekin.
• Udalak bere ordenantza fiskaletan ezarritako
prezioa kobratzea familiarrei nitxo, kolunbario edo
panteoian
ehorzteagatik
eta
baita
hilobitik
ateratzeagatik familiak hala eskatuta. Hilobitik
ateratzea epea iraungi delako eta gorpuzkiak hezurtegi
komunera eramatea ez zaio kobratuko familiari
(kontratuaren prezioan sartuta dago).

9.- KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK.
Baldintza
administratiboen
orrietan
jarritako
baldintzetan zerbitzua ematetik eta indarrean den
legeria ezartzetik sortutakoez gain, kontratistak
honako baldintza hauek bete beharko ditu:

a) Hilobiratze, garbiketa, mantentze eta zaintze-lanak
egitea Ibarrako hilerrian, erregulartasunez eta modu
jarraituan; zerbitzua emateko izendatutako langileen
bajak betetzera ere behartua dago, istripu, gaixotasun,
opor edo beste arrazoiren batengatik sortzen direnean,
kontratu hau indarrean den bitartean, eta ezingo du,
inolaz ere, harekin hitzartutako zerbitzua eten,
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Ibarrako
Udalak,
herri-intereseko
arrazoi
justifikatuengatik, espresuki hala erabaki ezean.

b) Udalari hilobiratzeetan eta/edo hobitik ateratzeko
lanetan izandako gorabeheren txostena bidaltzea,
gehienez ere 48 orduko epean.

c) Udalari egindako lanen txostena aurkeztea, bi hilean
behin: hilobiratzeak, lurperatzeak, hezurtegietan
egindako lanak, mantentze-lanak eta abar.

d) Ibarra Udalari fakturak aurkeztea, hitzartutako
prezioa kobratu ahal izateko.
e) Ibarrako Udalari berehala ematea hitzartutako
zerbitzua ematerakoan sortutako gorabehera guztien
berri.
f) Udalak emandako jarraibideak betetzea, eta udalagintaritzari eta haren agente edo funtzionario
eskudunei baimena ematea emandako zerbitzuak
ikuskatzeko.

g) Noizean behin, ordutegi-malgutasunaren inguruan,
ezarrita dauden lan-egitasmoek eta zerbitzuaren
beharrek eskatutako eskakizunetara egokitzea.

h) Udalak eskatuta, zerbitzuak ematerakoan izandako
emaitzen txostena igortzea. Nolanahi ere, hori ez da
eragozpen izango Udal Administrazioak aldi orotan
duen ikuskatze-eskumena baliatzeko.
i) Behin betiko bermea eratzea, administraziobaldintzen agirian zehaztutako eran eta zenbatekoan,
eta hura osatzea, beharrezkoa bada.
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j) Kontratua agiri administratiboan gauzatzea, Udalak
horretarako eskatutako egunean.

k) Aurreikuspen, Gizarte Segurantzaren eta laneko
osasun eta segurtasunaren arloan nahiz lan arloan
indarrean diren edota kontratua indarrean den
bitartean emango diren xedapenak betetzea,
hitzartutako zerbitzuaren prestazioari atxikitako bere
ardurapeko langileei dagokienez. Udalak ez du inolako
erantzukizunik izango legezko xedapen horiek
betetzen ez badira, eta erakunde adjudikaziodunak
enpresaburu izaera bere gain hartu beharko du.
l) Kontratu honen helburu diren zerbitzuak emateak
berekin ekarriko du zerbitzu hori emateko eragiketen
ondorioz hirugarren batzuei sor dakizkiekeen kalte eta
galeren ordaina emateko erantzukizuna, eta ondorioz,
zerbitzua emango duen enpresak erantzukizun
zibileko poliza bat hartu beharko du.

m) Zerbitzuak behar bezala eta modu eraginkorrean
emateko beharrezko diren lantresna eta osagarriak,
edukontziak, etb jartzea.
n) Bere zereginak egitean zerbitzua era arduratsuan
ematea.
o) Bestelako lan osagarriak egitea hileta zerbitzua
behar bezala emateko, harri eta marmol lanak barne.
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