ADMINISTRAZIO BALDINTZA ZEHATZEN AGIRIA PROZEDURA IREKI BIDEZ LEHIAKETA ARAUTZEKO , ETA KALE
BASERRIAREN ERABERRITZE ETA BOST BIZITZA EGOKITZE LANAK KONTRATAZEKO HELBURUA BETETZEKO ,
ETA ONDOREN , ESLEITUAK IZANGO DIRENEI HELARAZTEKO , ETA LEHIAKETAREN BIGARREN FASEARI
JARRAIPENA EMAN ETA AZKENIK , OBRAK EGIKARITZEKO ,KONTRATISTA HAUTATUA ETA BIZITZEN JABE
IZANGO DIREN ESLEITUEN ARTEAN ,KONTRATU AGIRIAN AMAITZEKO

I. LEHIAKETAREN EDUKIA
1. LEHIAKETAREN XEDEA.-Lehiaketaren xede orokorra, lehiaketa prozedura ireki bati hasera ematea da , bere helburu
zehatza Kale baserria eraberritzea eta bertan bost bizitza eta bere ingurunea egokitzea da ,udalean dagoen oinarrizko
proiektuan ezarritako prezioan eta hau gehienez ere %15ean igo daitekeelarik , berau izanik onartuko den gehienezko
prezioa ,ondorengo prozeduraren arabera :
Lehen fasea :
Prozedura irekia hiru kontratista hautatzeko , bere helburua ondorengoa izanik :
.-Lehiaketa prozesu baten ondorioz jaso den emaitza , hau da, oinarrizko proiektuaren azterketa sakona egitea ., kale
baserriaren eraberritze eta bertan bost bizitza egokitzeko .
.-Oinarrizko proiektuan jasotzen diren obra unitatearen prezioak proposatzea .
.-Eraikuntzaren balio hobetzeko egokiak izan daitezkeen aldaketak proposatzea , proiektuan agertzen diren unitate prezioak
aldatuaz , edo , beste ataletako aldaketak proposatuaz .
Lehen fasearen emaitzak ondoren baldintzak bete behar ditu , prozedurak aurrera jarraitzeko :
1.-Lehen fasean jasotzen diren proposamena ekonomikoak , oinarrizko proiektuari dagokionez , lehiaketa honetako xedean
ezartzen prezioan exekutatzeko bermea izatea .
Baldintza ekonomikoa bete ostean , udalak exekuzio proiektua erredaktatuko du , eta bertan lehen fasean jasotako aldaketak
eta ekarpenak kontutan hartuko dira .
Lehen fasea , hiru proposamenen hautaketarekin amaituko da eta proposamen bakoitzari 1000 eurotako saria emango zaio,
beza barne .
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Bigarren fasea :
Udalak , prozedura ireki baten bidez , hautatutako orubearen esleituei , ondorengo dokumentazioa eskuratuko die, bigarren
faseari jarraipena emateko, udala kanpo geratuko delarik .:
.-Lehen fasetik hautatu diren hiru proposamen ekonomiko egokienak .
.-Exekuzio proiektua
.-Udala eta esleituen arteko trukaketa eskritura publikoa , non udalak kale baserriaren orubea eta eskritura eskuratuko die,
eta udalak , bertan egokituko den bizitza bat trukean jasoko du .
Hirugarren fasea:
Esleituak , kontratista hautatuko dute eta beraien artean sinatuko duten hitzarmeneko baldintzak ere ezarriko dituzte.
2. LEHIAKETAREN AURREKONTUA
Lehiaketaren aurrekontua HIRUREHUN ETA BERROGEITA HAMAR MILA EURO (350.000,0€) INGURU IZAN BEHAR DU,
bez kanpo, onartuko den gehienezko zenbatekoa , aurrekontuaren %15 izanik .
3.- NOLA ORDAINDU
Obra burutuak aldizka ordainduko dira,obra zuzendaritzak egiaztagiriak egindakoan., banku transferentzi
bidez sinatuko den kontratu pribatuan jasoko delarik.
4.- PREZIOAK BERRAZTERTZEA
Exekuzio proiektuan jasoko diren unitate prezioak , lehiaketaren ondorengo emaitzak izango dira eta berauek errespetatu
behar dira .
5.- BERMEAK
Fase honetan ez da bermerik ezartzen .Kontratu pribatuan bermeak ezarriko dira .
6.- KONTRATISTAREN LAN EGINKIZUNAK
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Lehiaketa honen xede diren obretan kontratatutako langileei dagokienez, kontratistak lanaren, Gizarte Segurantzaren eta
laneko segurtasun eta higienearen arloan indarrean dauden legezko xedapenak bete behar ditu. Administrazioak ez du inolako
erantzukizunik izango xedapen horiek betetzen ez badira.
7.-KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA BURUTZERAKOAN BESTE BATZUEI KALTEAK ERAGITEN
BADIZKIE
Obrak burutzen diren bitartean, kontratistaren ardura da edozein pertsona, jabetza edo zerbitzu publiko edo pribaturi egindako
kalteak eta galerak bere gain hartzea, baldin eta bere agindupean dauden langileen egitez, ez-egitez nahiz zabarkeriaz, edo
obrak behar bezala ez antolatu, babestu edo seinaleztatzeagatik gertatzen badira.
8.- KONTRATUA ALDATZEA
Aldaketak , horrela badagokio, bi aldeen arteko kontratuan zehaztuko dira.
9.- OBRAK HARTZEA ETA BERME-EPEA
Obrak amaitu eta hilabeteko epean obrak jasotze akta egingo da , eta hau ere bi alderdien arteko kontratuan zehaztu eta
jasoko da .
10.- KONTRATISTARI EZARRI BEHARREKO ZIGORRAK BALDINTZAK BETETZEN EZ BADITU
Bi aldeen artean sinatutako kontratuan jasoko dira.
11.- KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK
Bi aldeen artean sinatutako kontratuan jasoko dira.
12.- ADMINISTRAZIOAREN ESKUDUNTZAK
Administrazioari dagokio, lehiaketa interpretatzea, kontratuan sor daitezkeen zalantzak ebaztea, herri-onurako
arrazoiengatik kontratua aldatzea, kontratuari amaiera ematea eta amaiera horren ondorioak zehaztea, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateratuan eta Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorrean
ezarritako muga, baldintza eta ondorioei eutsiz.
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II.-LEHEN FASEKO BALDINTZA PARTIKULARRAK
13.-XEDEA .-Kale baserria eraberritze eta bertan bost bizitza egokitzeari dagokion oinarrizko proiektuari proposamen
ekonomikoak aurkeztea.
Prozedura irekia hiru kontratista hautatzeko , bere helburua ondorengoa izanik :
.-Lehiaketa prozesu baten ondorioz jaso den emaitza, hau da, oinarrizko proiektuaren azterketa sakona egitea, kale
baserriaren eraberritze eta bertan bost bizitza egokitzeko.
.-Oinarrizko proiektuan jasotzen diren obra unitatearen prezioak proposatzea.
.-Eraikuntzaren balio hobetzeko egokiak izan daitezkeen aldaketak proposatzea, proiektuan agertzen diren unitate prezioak
aldatuaz , edo , beste ataletako aldaketak proposatuaz .
Lehen fasearen emaitzak ondoren baldintzak bete behar ditu, prozedurak aurrera jarraitzeko :
1.-Lehen fasean jasotzen diren proposamena ekonomikoak , oinarrizko proiektuari dagokionez, lehiaketa honetako xedean
ezartzen prezioan exekutatzeko bermea izatea.
Baldintza ekonomikoa bete ostean, udalak exekuzio proiektua erredaktatuko du, eta bertan lehen fasean jasotako aldaketak
eta ekarpenak kontutan hartuko dira.
14.-LEHEN FASEAREN EPEA: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatuta HIRUROGEI EGUN
NATURALEKO epearen barruan proposamenak aurkeztu behar dira.
15.-KONPENTSATZIOA: Lehen fasean egindako lanaren ordaina lehenengo hiru hautatuei ordainduko zaie, bakoitzari 1000
euro, beza barne.
III.- LEHEN FASEA KONTRATATZEKO PROZEDURA
16.- ESLEIPENAREN PROZEDURA
Lehiaketa honen esleipena prozedura ireki bidez egingo da.
Lehiaketa baloratzeko oinarria izango duten balorazio irizpideak eta ondoren kontratua egiteko erabiliko direnak ,
ondorengoak izango dira:
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Lehen fasean:
1.-Alderdi ekonomikoa . Oinarrizko proiketuaren aurrekonntuarengana gehiena inguratzen denak , gehienez 25 puntuko
balioa izango du. Eta, beste proposamenak lehen hobesten den proposamen ekonomikoaren proportzioan baloratuko dira ,
hau da 350.000 euroetara,beza kanpo, gehien inguratzen denak 25 puntu. Onartuko diren proposamenak, ezingo dira inoiz
ezarritako aurrekontuaren %15eko igoeratik gora pasa . Eta horrelako kasuan baztertuak geratuko dira.
2.-Proiektuaren azterketa zehatza, bertan sakondu behar diren alderdiak azaldu eta irtenbidea bilatzeko proposamenak
egin , eta obra unitate bakoitzari dagokion balioa jartzea 20 puntuekin baloratuko da.
3.-Eraikinaren alderdi ekonomikoa, energiaren hobekuntza , mantenuaren hobekuntza e.a. , eta materiala eta beste
alderdietako hobekuntzen proposamenak 20 punturekin baloratuko dira.
17.- KONTRATAZIO MAHAIA
Kontratazio Mahaia honako kide hauek osatuko dute:
- Lehendakaria:udaleko alkatea
- Batzordekideak:hirigintzako zinegotzia
- Udaleko arkitektoa
- Proiektuaren erredaktatzailea
- Mahaiko idazkaria:udaleko idazkaria
18.-KONTRATATZEKO GAITASUNA

Zuzenbideko eta jarduteko gaitasuna duten pertsona fisiko zein juridikoek parte hartu ahal izango dute
kontratazio-jardunbide horretan, baldin eta beren kaudimena eta fidagarritasun tekniko edo
profesionala frogatzen badituzte, eta kontratatzeko debekuren bat ez badute, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 60. artikuluan adierazitako arrazoiak direla eta.
Pertsona fisiko edo juridikoek beren kabuz edo baimendutako ordezkarien bitartez kontratatu ahal
izango dute.
19.-PROPOSAMENAK AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA
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Kontratazio honen espedientea, bai eta horrekin batera doan dokumentazio teknikoa ere, Orendaingo
udalean, Gipuzkoako Aldizkari ofizialean argitaratzen denetik kontatuta

proposamenak aurkezteko

epea bukatu arte.
Horiek Orendaingo udalean idatzita aurkeztuko dira, lehen adierazitako lekuan.
Proposamenak elebietan edo euskara hutsean bakarrik aurkeztu daitezke.
Gainera, eskaintza hau kontratazio-organoaren kontratatzailearen profilean argitaratuko da, eta honako
atari informatiko edo webgunean ere eskuratu ahal izango da:www.orendain.eus
Gune berean, baldintza-agiriak eta dokumentazio osagarria ere eskuratu ahal izango da.

Lizitatzaileek eskatutako baldintza-agiriei eta dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria
proposamenak hartzeko data iraungi aurreko sei egunetan, gutxienez, beti ere eskaintzak aurkezteko
epea iraungi baino gutxienez zortzi egun lehenago egindako eskariak badira.

SPKLTBaren 158.3. artikuluan xedatutakoaren arabera, baldintza-agiriei eta dokumentazio
osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeen barruan entregatzerik izan ez bada, edo
eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar bada edo baldintza-agiriari
erantsitako dokumentazioa “in situ” kontsultatu behar bada, eskaintzak jasotzeko epea luzatu egingo
da, hautagai guztiek beharrezkoa duten informazioa jaso dezaten ahalbidetzeko adina.
Ez dira onartuko epe horretatik kanpo aurkezten diren proposamenak, nahiz eta postetxean epea
amaitu baino lehen bidali. Dena dela, proposamena onartu egingo da baldin eta epe barruan bidali
zela egiaztatzen bada. Horretarako, lizitatzaileak, proposamena bidaltzen duen egunean bertan,
posta-egiaztagiria bidali beharko dio kontratazio-organoari telekopiaz, faxez, telegramaz edo posta
elektronikoz. Posta elektronikoz bidatzen badu, baliozkoa izan dadin, Herri Administrazioen
Kontratuei buruzko Araudi Orokorraren 80.4 artikuluan ezarritakoa bete beharko du.
20.- PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA
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Lizitatzaileek hiru kartazal (A, eta B

aurkeztuko dituzte itxita. Kartazal bakoitzean honako hau

idatziko da: “ORENDAINGO UDALAK PROZEDURA IREKI BIDEZ LUZATU DUEN LEHIAKETAN
PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA”.
Kartazal bakoitzean enpresaren izena eta proposamen-izenpetzailearen izen-abizenak jarriko dira,
noren izenean izenpetzen duen zehaztuz. Bi kartazalek ere izenpetuta egon beharko dute.
“A”

kartazalaren

azpititulua

hau

izango

da:

“KONTRATATZEKO

GAITASUNA

ETA

KAUDIMENA”. Hona hemen “A” kartazalean aurkeztu beharreko agiriak:

a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiriaren fotokopia. Gainera, beste
pertsona edo erakunde baten izenean badihardu, notario-ahalordea aurkeztuko da eta erakunde
honek askietsiko du kartazal horretan aurkeztutako agirien sailkapen-prozesuan.

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa izanez gero, eratze- edo aldaketa-eskritura aurkeztuko du, behar
bezala inskribaturik Merkataritza Erregistroan eta identifikazio fiskaleko zenbakian, inskripzioa
derrigorrezkoa baldin badu, aplikatu behar zaion merkataritzako legeriaren arabera. Hala ez bada,
eraketaren, estatutuen edo fundazio-egintzaren eskritura edo agiria aurkeztuko du jarduteko
gaitasuna duela frogatzeko. Agiri hori erregistro ofizial egokian inskribaturik egongo da, hala behar
denean, eta bertan agertuko dira lizitatzailearen jarduera zuzentzen duten arauak.

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europako Erkidegokoak, lanbide- edo merkataritzaerregistroko inskripzioaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute, beren estatuko legeriak inskribatu
beharra ezartzen baldin badie.

Bestelako enpresari atzerritarren jarduteko gaitasuna Espainiak dagokion Estatuan duen
Diplomaziako Misio Iraunkorraren edo enpresaren egoitza hartzen duen lurralde-eremuko Kontsul
Bulegoaren txostenaren bidez frogatuko da.
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c) Lizitatzaileak erantzukizunpeko berariazko aitorpena aurkeztu behar du, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 60. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetatik bat
bera ere ez duela agertzeko. Aitorpen horretan berariaz adieraziko du kitaturik dituela zergabetebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, indarrean dauden xedapenek ezarritakoak; edo, hala
egiten ez badu, egiaztagiriak aurkeztuko ditu, betebehar horiek beterik dituela frogatzeko.

d) Ekonomi Jardueren gaineko Zergan, kontratuaren xedeari dagokion epigrafean hain zuzen ere,
alta eman diotela frogatzeko, lizitatzaileak alta-agiria aurkeztuko du, uneko ekitaldian bertan hartua
badu, edo EJZren azken ordainagiria, gainerako kasuetan. Beti ere, zerga horren matrikulan bajarik
hartu ez izanaren erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du.
e) Derrigorrezkoa da gutxienez euskeraz aurkeztea , eta horretarako ereduak eskuratuko dira
.

“B” kartazalaren azpititulua hau izango da: "BALORAZIO IRIZPIDEAK ". Bertan, agiri honetan
jasotako irizpideen araberako balioak emango dira , hau da:
Alderdi ekonomikoa
Proiektuaren azterketa zehatza, azpimarratu behar diren atalak azalduaz.
Eraikina, bere inguruan, materialetan, eta proiektuaren beste ataletan egin daitezkeen aldaketak
proposatzea, hobekuntza ekonomikoa, energetikoa eta mantenimendukoa lortu ahal izateko.
21.-AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKI ETA PROZESATZEA ETA ENPRESAK AUKERATZEA

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako lan hauek burutuko dira:
1.

"A" KARTAZALA IREKI ETA BERTAN DAUDEN AGIRIAK PROZESATZEA
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Mahaiak "A" kartazalean dauden agiriak sailkatuko ditu. Ildo horretan, lehiatzaileei beren gaitasun eta kaudimenari buruzko
argibide eta agiri gehiago eskatu ahal izango dizkie, eta lehiatzaileek egutegiko bost eguneko epean eman beharko
dizkiote, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorraren 22. artikuluan xedatuta dagoenez.
Mahaiak interesdunei ahoz eskatu behar dizkie argibide eta agiri osagarri horiek, eta gainera eskaera idatzia jarri behar du
kontratazio-organoaren iragarki oholean. Era berean, lizitatzaileek aurkeztutako agirietan zuzentzeko moduko akatsak
agertzen badira, Mahaiak ahoz eta iragarki bidez emango die horren berri lizitatzaileei, eta hiru egun balioduneko epea
jarriko die, aipatutako Araudiko 81. artikuluan, akatsak zuzen ditzaten.
2.

ENPRESAK AUKERATZEA
Behin agiriak sailkaturik, eta akats eta hutsuneak zuzendu eta gero, halakorik badago, baldintza-agiri honen 20.
baldintzako e) letran azaltzen diren irizpideak zein enpresak betetzen dituzten zehaztuko du Mahaiak, eta berariaz
adieraziko du zein enpresa onartu dituen lehiaketarako, zein baztertu dituen eta zergatik baztertu dituen.

3.

"B" KARTAZALA PUBLIKOKI IREKITZEA
"B" kartazalean aurkeztutako dokumentazioa, balio-judizio baten araberako irizpideen baitan, publikoki irekiko da , eta
horretarako parte hartzaileei zuzenean jakinaraziko zaie ,eguna eta ordua adieraziaz. Dokumentazio horretan akatsak edo
gabeziak zuzendu behar badira, Mahaiak, gehienez, sei egun balioduneko epea emango du horretarako, SPKLaren zati
bat garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 EDaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera.
Irizpide horiek balioesteko epea hamabost egunekoa izango da , irekiera-ekitaldia egin eta hurrengo egunetik aurrera
kontatzen hasita.

4.

ESKAINTZAK SAILKATZEA
Irizpide guztiak balioesten direnean, Mahaiak aurkeztutako proposamenak sailkatuko ditu garrantziaren arabera eta
esleipen-proposamena aurkeztuko dio esleipena egin behar duen Orendaingo udaleko Osoko Bilkurari .
IV.-BIGARREN FASEAREN BALDINTZA PARTIKULARRAK

22.-BIGARREN FASEAREN XEDEA
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Udalak , kale baserriaren orubuiaren esleituei , lehiaketa ireki baten ondorioz hautatuei, bigarren faseari hasera emateko,
ondorengo dokumentazioa eskuratuko die:
.-Lehen faseko hiru proposamen egokienak
.-Exekuzio proiektua
.- Udala eta esleituen arteko trukaketa eskritura publikoa , non udalak kale baserriaren orubea eta
eskritura eskuratuko die , eta udalak , bertan egokituko den bizitza bat trukean jasoko du .
VI.- IZAERA, ERREGIMEN JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA
23.- KONTRATUAREN IZAERA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA
Baldintza-agiri honen arabera egingo den kontratuak administrazio-izaera izango du eta baldintza-agiri honen eta atxikitako
gainerako agiri teknikoen arabera burutuko da. Bertan zehazten ez den guztiari dagokionez, hauetan xedatutako arauak
beteko dira: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuak onartzen duen, azaroaren 14ko, 3/2011 Errege Dekretu
Lagislatiboa; Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen duen maiatzaren 8ko
817/2009 Errege Dekretua; urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuak onartzen duen Herri Administrazioen Kontratuei
buruzko Legearen Araudi Orokorra, 3/2011 EDLaren aurka ez doan arauetan; eta, hala badagokio, Herri Administrazioen
kontratazioan erabili beharreko gainerako arauak.
Administrazio Baldintza Zehatzen Agiri honen eta espedientearekin batera doan dokumentazio teknikoaren artean
kontraesanak izanez gero, agiri honetan zehaztutakoa nagusituko da.
24.- DATU PERTSONALEN BABESA
Kontratazio honen bitartez datu pertsonalak eskuratzen badira, kontratatzaileak SPKLTBaren Hogeita Seigarren Xedapen
Gehigarrian adierazitakoak bete beharko ditu, Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta hori
garatzen duten arauetan xedatutakoak biltzen baitira bertan.
25.-JURISDIKZIO ESKUDUNA
Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak ebatziko ditu eta organoak
erabakitakoek administrazioaren bideari amaiera emango diote, hala badagokio, SPKLTBaren 40. artikulutik 49. artikulura
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xedatutakoaren arabera, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren 26ko 30/1992 Legean araututako edozein artikuluren arabera, kontratazioaren alorrean errekurtso berezia
jartzeko aukeraren aurka egin gabe.
..................................., 20....(e)ko .................................... aren ....(a)
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I. ERANSKINA .PROPOSAMEN EREDUA
Lizitatzailearen datuak: Izen-abizenak .......................................................................………. Helbidea
.................................................................................……… Posta kodea …………,
..................................,

Telefonoa

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

Helbide

NAN zenbakia

elektronikoa...................................,

zuzenbideko eta jarduteko gaitasun osoarekin. Ordezkariaren datuak (ordezkaririk egonez gero): Izenabizenak

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

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

Posta

Helbidea
kodea

…………,

Telefonoa

............................... NAN edo IFK zenbakia (pertsona fisiko edo juridikoa denaren arabera)
..........................., ............................................. kontratatzeko asmoz ................ k dei egindako prozedura
ireki bidezko kontratazioan parte hartzeko gonbita jaso dudala, hona hemen nire ADIERAZPENA:

1) Proiektua ezagutzen dut bere edukiarekin, bai eta kontratu hau arautu behar duten
administrazio-baldintza zehatzen agiria eta gainontzeko agiriak ere. Horiek horrela, neure gain hartu eta
ontzat hartzen ditut oso-osorik.

2) Ordezkatzen dudan enpresak, ireki, instalatu eta jarduteko indarrean dagoen araudiak eskatzen
dituen baldintza guztiak betetzen ditu.

..................................., 20....(e)ko .................................... aren ....(a)

Izenpea
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