
EZAUGARRIEN KOADROA 

 
KONTRATAZIO ORGANOA 
Zuzendari Nagusia, edo Administrazio Kontseilua bera.  
 
Kontratazio Organoak, kasuan-kasuan, egoki iritzitako pertsonari edo pertsonei ahalmena 
eman ahalko die, kontratuaren inguruko jarduera jakin batzuk gauzatzeko. 
 

A) KONTRATUAREN XEDEA  
Euskalduna Jauregia, Palacio Euskalduna, S.A.ren 1B hozkailua konpontzea. 
 
B) GEHIENEZKO LIZITAZIO MOTA ETA BALIO ZENBATETSIA 
 
Kontratuaren balio zenbatetsia 
 

GEHIENEZKO LIZITAZIO-AURREKONTUA 51.000 € 
BEZ %21 (10.710 €) 
GUZTIRA 61.710 € 
 

Zenbateko guztiek barne hartuko dituzte era guztietako gastuak (adibidez, garraioa eta 
ekipoen aseguruak), zergak eta irabazi industrialak, BEZ izan ezik. 

 
 
C) BETEARAZPEN EPEA 

Hozkailua konpontzeko gehienezko epea, jatorrizko piezak barne, 22 astekoa izango 
da, kontratua esleitzen denetik zenbatzen hasita. 
 
 
D) ESLEITZEKO MODUA 
Irekia, Euskaldunaren kontratazioko barne-jarraibideekin bat etorriz. Jarraibideok web helbide 
honetan daude: www.euskalduna.net. 
 
E) PROPOSAMENAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EGUNA 
Euskaldunako instalazioak: Abandoibarra 4, 48011 BILBAO. 
2017ko abuztuaren 18ko 12:00ak baino lehen. 

 
 
F) KAUDIMEN EKONOMIKO-FINANTZARIOA 

 

Enpresa lizitatzaileak dokumentuen bidez egiaztatuko du kaudimen ekonomiko-finantzarioa, 

amaitutako azken hiru urteetan negozio-bolumen handiena izandako urtean lortutako urteko 

negozio-bolumena erakutsita, gutxienekoak betez eta honako dokumentuak aurkeztuz. 

➢ Gutxieneko baldintza: negozio-bolumen handieneko urtearen pareko urteko 

negozio-bolumenaren zenbatekoa 76.500,00 € (BEZ gabe) edo gehiago izan 

beharko da. 

http://www.euskalduna.net/


➢ Aurkeztu beharreko agiriak: zenbateko hori erantzukizunpeko aitorpena 

aurkeztuta egiaztatuko da, administrazio ezaugarrien orrian jasotako 

“Finantza-kaudimena” deritzon eranskinean adierazten den moduan.   

 
 
G) KAUDIMEN TEKNIKOAREN EGIAZTAGIRIAK ETA, HALA BADAGOKIO, 
KONTRATISTAREN SAILKAPENA 

 

Enpresa lizitatzaileak dokumentuen bidez egiaztatuko du kaudimen teknikoa, kontratu honen 

xede diren antzeko zerbitzu eta lanetan izandako esperientzia erakutsita, gutxienekoak betez 

eta honako dokumentuak aurkeztuz. 

➢ Gutxieneko baldintza: azken bost urteetatik, zerbitzu horietan, gauzatze 
handieneko urtean gauzatutzat egiaztatu behar den urteko zenbateko metatua 
38.250,00 € (BEZ gabe) edo gehiago izan beharko da. 

➢ Aurkeztu beharreko agiriak: zenbateko hori erantzukizunpeko aitorpena 
aurkeztuta egiaztatuko da, administrazio ezaugarrien orrian jasotako “Kaudimen 
Teknikoa” deritzon eranskinean adierazten den moduan. 

 
H) BERMEAK 
Berme hauek ezarri dira: 
 

BEHIN-BEHINEKO BERMEA Ez da eskatzen 
BEHIN BETIKO BERMEA Esleipenaren zenbatekoaren %5, BEZ gabe 

 
 

I) AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
• Kaudimen tekniko eta ekonomikoko baldintzak betetzeko behar besteko agiriak. 

• Konpondu beharreko ekipoaren fabrikatzaileak igorritako ziurtagiria, ordezko piezak 
jatorrizkoak direla egiaztatzeko. 

• Betearazpen-epea. 
 

J) ESLEITZEKO IRIZPIDEAK 
 
Formula bidez automatikoki zenbatu daitezkeen irizpideak (A gutun-azala) 
 
Eskaintza ekonomikoa: 70 puntu.  
Formula hau aplikatuko da: 
Eskaintza ekonomikoaren puntuak = (ET/LE) x 70 
ET, aurkeztutako eta onartutakoen artean, eskaintza txikienaren zenbatekoa da. 
LE da baloratu beharreko lizitatzailearen eskaintza. 
 

Betearazpen-epea: 30 puntu.  
Gehienezko betearazpen-epea 22 astekoa da, kontratua esleitzen denetik zenbatzen hasita.  
 
5 puntu emango dira ezarritako 22 asteekiko aurreratzen den aste bakoitzeko, 30 puntuko 
gehiengo batekin. 
 



 
K)  ZIGORREN ZENBATEKOA 
Proiektuaren %6ko zigorra ezartzen da, eskaintzan konprometitutako datarekiko atzerapen-
aste bakoitzeko, edo horren zati alikuota, gehienez ere proiektuaren guztirakoaren 
%18raino. 
 
L) ESKATUTAKO ASEGURU-KONTRATUAK 

Enpresa esleipendunaren kontura izango dira bere lanak egiten dituen bitartean 
eragindako kalte guztiak, kalteon nolakotasuna eta bolumena edozein izanik ere. 

Enpresa esleipendunak, bere kontura dauden arriskuak estaltzeko, esleipenaren aldian 
eta luzapenetan –luzapenik badago–, ondoren azaltzen diren aseguru-kontratuak 
kontratatu eta edukiko ditu, aipamen gisa adierazita, eta ez mugapen gisa, xedea 
estaldura eraginkorra baita: 

 

 GAIXOTASUN ETA ISTRIPU ASEGURUA kontraturako izendatutako langile 
guztientzat eta kontratistak kontrataturiko azpikontratistek enplegaturiko 
langileentzat, legeari edo sektoreko lan hitzarmenei edo hitzarmen partikularrei 
jarraituz. 

 Kontratuaren xede diren lanetan parte hartzen duten IBILGAILUETARAKO 
NAHITAEZKO ASEGURUA, ibilgailu propioak zein kontratatuak izan, nahitaezko 
nahiz borondatezko erantzukizun zibila kontrata daitekeen gehienezkoraino 
estalita. 

 ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA, arlo orokorrean eta ustiapen arloan 
(mugakideak edota hoditeriak barne), aldez aurrekoetan, lan-istripuetan (patronala 
eta gurutzatua) eta amaitutako lanetan, eta defentsa eta fidantzak, aseguratu 
osagarri gisa sartuz (EUSKALDUNA JAUREGIA), kontratista, azpikontratista eta 
obretan parte hartzen duten guztiak, hirugarrenen izaera galdu gabe. Frankizia ezin 
izango da 1.500 €-tik gorakoa izan, eta ezbeharrengatiko kalte-ordainen gutxieneko 
muga 2.000.000 €-koa izango da, ezbehar eta urteroko bakoitzeko. Ez da 
azpimugarik egongo biktima bakoitzeko, lan-istripuetan izan ezik, kasu horretan 
450.000 €-koa izango baita, gutxienez. 

Edonola ere, enpresa esleipendunak bere gain hartuko ditu frankiziaren zenbatekoan 
eta bertan jaso gabe dauden ondasun eta arriskuetan izandako kalte-galerak eta 
aseguru-polizetan ezarritako mugak gainditzen dituztenak.  

Kontratua aurreikusitako data baino geroago amaituko balitz, beharrezko luzapenak 
kontratatuko lirateke, eta enpresa esleipendunak legokiokeen gainprima ordaindu 
beharko luke. 

Kontratistak pleguko betekizunak bete izanaren aseguru-ziurtagiria bidaliko dio 
EUSKALDUNAren ordezkariari, indarraldia, bermeak, mugak, frankiziak eta prima 
ordaindu izanaren justifikazioa zehaztuz. 

EUSKALDUNAk edozein unetan eskatu ahal izango dio enpresa esleipendunari 
aseguruaren kontratazioa, ordainketa, edukia eta indarraldia egiaztatzeko, eta enpresa 
esleipendunak, bidezkoa balitz, polizaren eta ordainagiriaren kopia osoa aurkeztu 
beharko du. 

Klausula honetan ezarritako konpromisoen arabera kontratatutako aseguruak ez ditu 
mugatuko enpresa esleipendunari Kontratu honen bitartez dagozkion betebeharrak eta 



erantzukizunak, eta, beraz, eskatutako mugak eta bermeak ez betetzeagatik edo maila 
handiegian betetzeagatik izan ditzakeen galera edo erantzukizunengatik erantzungo 
du, aseguruaren frankizien zenbatekoan. 

 
M) BERME EPEA 
Sei hilabete piezetarako eta urtebete konponketarako. 

 
N) ALDAKETAK ONARTZEA 

Ez dira onartzen. 
 

O) FAKTURAZIOA ETA ORDAINTZEKO ERA 
Kontratu honen xede diren lanak instalazioa jasotzerakoan fakturatuko dira, eta jasotzea 
izango da, hain zuzen ere, Euskaldunaren zuzendaritza teknikoak betearazitako lanei buruzko 
adostasun-akta egitea, behar bezala onartuta. 

 
Ordainketa confirming bidez egingo da, faktura egin eta 30 egunera.  

 
P) PREZIOEN BERRIKUSPENA 

Ez dago. 
 

Q) KONTRATUA DESEGITEA 
Eskaini diren baldintzak modu nabarmenean betetzen ez direnean, esleipenduna jakinaren 
gainean jarriko da. Gabezia horiek hilabeteko epean konpontzen ez badira, Euskaldunak 
kontratua deuseztatu ahalko du. 
 
 

R) ESLEITZEKO PROZEDURARI BURUZKO INFORMAZIOA 
 
Kontratatzailearen profila: Webgunea: www.euskalduna.eus 
Telefonoa: 944.035.000 
Info@euskalduna.eus 
 
 
OHARRAK 

 

 


