
 

 

 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN GARRAIO-ZERBITZUAK KONTRATATZEKO ETA 

MINDA APLIKATZEKO KLAUSULA ADMINISTRATIBO ETA TEKNIKOEN PLEGUA 

 

1.- SARRERA 

Abelur Kooperatiba Elkartea Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatuta dago 
(2007.003 zk., 2071 folioa, XIV. liburukia), eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
nekazaritzako elikagaien sektorean zerbitzu espezializatuak ematea du helburu. Bere 
lan-eremuak sektoreko profesionalentzako, enpresa publiko edo pribatuentzako eta 
Administrazioarentzako zerbitzu indibidualak hartzen ditu, baita edozein motatako 
zerbitzu sektorialak garatzea ere. 
 
Abeltzaintzako azpisektoreetako zerbitzuen multzoaren barruan, ingurumenarekin 
lotutakoak daude. Abeltzaintza-jarduerek, guztiak mindak eta simaurrak ekoiztearen 
mende daudenek, behar bezala kudeatu behar dituzte, berebiziko garrantzia baitute 
ingurumena errespetatzen duen ekoizpen-eredu batean. 
 
Mindak eta simaurrak behar bezala kudeatzeko, urruneko lurretara minda garraiatzeko 
gai den egitura bat behar da, Europar Batasunak markatutako indizeetatik behera 
nitrogeno-kontzentrazioari eustea erraztuz edo akuiferoak, iturburuak edo errekak ez 
kutsatzea saihestuz. 
 
Jarduera hori garatzeko, egokitzat jotzen da zerbitzu hori eskaintzeko gai den enpresa 
bati minden garraioan eta aplikazioan espezializatutako zerbitzuak kontratatzea, betiere 
horri buruzko araudi teknikoak eta juridikoak betez 
 
 

2.- KONTRATUAREN XEDEA  

Kontratuaren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, Karrantza eskualdean 

izan ezik, ustiategitik urrun dauden lursailetan minda aplikatzeko eta garraiatzeko 

zerbitzua ematea. Horretarako, profesionalaren logistika babestuko da, ukuiluetatik 

urrun dauden lurretan mindak banatzeko mekanismoak dituzten garraio-ibilgailuak 

erabiliz. 

Egin beharreko lanen deskribapena eta xehetasuna, baldintzak eta ezaugarri teknikoak 

plegu honen III. ERANSKINEAN deskribatzen dira. 

 

3.- ERAKUNDE KONTRATATZAILEA ETA KONTRATAZIO-ORGANOA  



Erakunde kontratatzailea Abelur Koop da. Elkartea Eusko Jaurlaritzak aitortutako 

erakundea da, nekazaritza-sektorean aholkularitza-zerbitzuak emateko.  

Kontratazio-organoa Abelurren Kontseilu Errektorea izango da, esleituta dituen 

ahalmenekin bat etorriz. 

 

4.- AURREKONTUA ETA BALIO ZENBATETSIA  

Kontratu honen guztizko balio zenbatetsia 700.000 €-koa da. 

Gehienezko aurrekontua 700.000 eurokoa da. 

Laguntzaren izaera eta tratamendu fiskala direla-eta, zenbateko hori garbia izango da 

eta ez da BEZaren menpe egongo. 

Gehienezko aurrekontua gainditzen duten eskaintzak baztertu egingo dira. 

Atxikitako aurrekontu-kreditu nahikoa dago kontratua gauzatzearen ondoriozko gastuei 

aurre egiteko. 

 

5.- KONTRATUAREN INDARRALDIA ETA IRAUPENA. 

Kontratua 2023ko otsailaren 1etik abenduaren 31ra egongo da indarrean. 

 

6.- KONTRATUA ESLEITZEKO PROZEDURA ETA MODUA 

Irekia. 

 
7.- KONTRATATZEKO GAITASUNA. ESKATZEN DIREN BALDINTZA OROKORRAK 

ETA KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA, PROFESIONALA ETA TEKNIKOA. 

Esleipen-prozeduran parte hartu ahal izango dute pertsona fisiko edo juridikoek, baldin 

eta kontratuaren xedearekin zuzeneko zerikusia badute, jarduteko gaitasun osoa 

badute, kontratatzeko debekurik ez badute, ondoren zehazten diren kaudimen-

baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen badute eta zerbitzuak behar bezala gauzatzeko 

behar beste elementu pertsonal eta material badituzte. 

• Ekonomia eta finantza-kaudimena:  

Esleipen-prozeduran parte hartu ahal izango dute pertsona fisiko edo juridikoek, 

baldin eta kontratuaren xedearekin zuzeneko zerikusia badute, jarduteko gaitasun 

osoa badute, kontratatzeko debekurik ez badute, ondoren zehazten diren 

kaudimen-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen badute eta zerbitzuak behar 

bezala gauzatzeko behar beste elementu pertsonal eta material badituzte. 

 

• Gaitasun teknikoa, giza baliabideak eta baliabide materialak:  



Lizitatzaileek gutxienez bost urteko esperientzia izan beharko dute, eta bi urte 

lizitazioaren helburuaren pareko edo antzeko zerbitzuetan. 

Lizitatzaileek honako hauek izan beharko dituzte, gutxienez: 

- Lau dumper 6x6 kamioi, 16.000 eta 18.000 litro bitarteko garraio-zisternak, 

minutuko 14.000 litroko depresorea duen karga-ponpa eta minutuko 3.000 

litroko deskarga-ponpa dituztenak, III. eranskinean deskribatutako ezaugarriak 

betez. 

- Potentzia handiko traktore bat, 18.000 kg-tik gorako edukiera duen zisterna 

duena, kamioientzat zehaztutako mekanismoak eta ezaugarriak dituena. 

- Giza baliabideek esperientzia egiaztatua izan beharko dute pistetan eta 

nekazaritzako lurretan gidatzeko. 

- Beharrezkoa izango da zerbitzuak emango diren eremu geografikoaren eta hori 

eskatzen duten baserrien berri izatea. 

- Langileek euskaraz hitz egin beharko dute, zerbitzua ematen zaien bezeroen 

hizkuntza nagusia delako. 

Konpromiso hori funtsezko kontratu-betebehartzat hartuko da SPKLren 211.1 f) 

artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, eta, beraz, kontratua suntsiarazteko 

arrazoi bera izango da, erakunde kontratatzaileak hala nahi badu. 

 

8.- PROPOSAMENAK AURKEZTEA ETA AURKEZTEKO EPEA  

Eskaintzak ABELURen egoitzan aurkeztuko dira (Joan XXIII kalea, 16B, 3. lokala, 20730 
Azpeitia). 

 
Eskaintzak aurkezteko epea: 20 egun iragarkia argitaratzen denetik. Epearen azken 
eguna larunbata, igandea edo jaieguna bada, epea hurrengo egun baliodunera arte 
luzatuko da. 

 
9.- AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK  

Lizitatzaileek honako gutun-azal hauek aurkeztu beharko dituzte: 
 
1. GUTUN-AZALA. 

Erantzukizunpeko adierazpena 

 

2. GUTUN-AZALA. Proposamen teknikoa.  

Gutun-azal horretan, honako dokumentu hauek jaso beharko dira: 
 

• Eskatutako zerbitzuak egiteari buruzko proposamen edo memoria zehatza, lan-

dinamika eta zereginen deskribapena, III. ERANSKINEAN deskribatutako 



jardueren arabera. 

• Giza taldea: Giza baliabideen zerrenda, esperientzia eta atxikita dauden 

hitzarmen kolektiboa.  

• Lanak egin nahi diren ibilgailuen erlazioa eta ezaugarriak.  

 
3. GUTUN-AZALA: Proposamen ekonomikoa.   
 
II. ERANSKINEAN adierazitakoaren arabera 
Proposamena aurkezteak esan nahi du baldintza-agiri honetako klausula edo baldintza 
guztien edukia baldintzarik gabe onartzen dela, inolako salbuespenik edo erreserbarik 
gabe. 
 
 
 

10.- ESLEITZEKO IRIZPIDEAK  

Proposamenaren ezaugarriak eta kalitatea (zerbitzuak emateko PROPOSAMEN 
teknikoa). (2ren gainean): %70.   

• Memoria teknikoa ..................................................................................... 10 puntu 

Lan-proposamenaren egokitasuna eta koherentzia, eta proposatutako lan-

metodologiaren egokitasuna.  

• Baliabide teknikoa ..................................................................................... 40 puntu 

Proposatutako materialaren (ibilgailuen) ezaugarriak baloratuko dira. 

• Giza-baliabideak ........................................................................................ 15 puntu 

Zerbitzuak emateko proposatutako langileen egokitasuna baloratuko da, lizitazio honen 

antzeko lanetan duten esperientzian oinarrituta. 

• Euskararen ezagutza.................................................................................. 5 puntu  

 

 

Eskaintza ekonomikoa: %30.  

Proposamen ekonomikoa puntuatzeko, proportzionaltasun-irizpidea hartuko da 
kontuan, eskaintzarik murritzenari dagokionez soilik, horri ematen baitzaio gehieneko 
puntuazioa, eta gainerakoen haztapena kalkulatuko da formula honen arabera: 

 
P = (30 x min)/Of 

 
“P” lortutako puntuazioa da, “min” gutxieneko eskaintza, eta “Of.” baloratzen den 
lizitatzaileari dagokion eskaintza. 
 
Eskaintza neurrigabea edo anormala izango da prozeduran onartutako eskaintza 
ekonomikoen batez besteko aritmetikoaren % 20 baino txikiagoa edo berdina den 



proposamen ekonomiko oro. Neurrigabetzat edo anormaltzat jo daitekeen 
proposamenen bat identifikatuz gero, sektore publikoko kontratuen legean 
aurreikusitako izapideak egingo dira. 

 

 

11.- EBALUAZIO-BATZORDEA 

Kontratazio Organoak Ebaluazio Batzorde baten laguntza izango du. Batzorde hori 
Abelurreko Kontseilu Errektoreak osatuko du. 

 

 

12.- KONTRATUA ALDATZEA 

Kontratazio Organoak esparru-akordioa aldatu ahal izango du SPKLren 205. eta 222.1 
artikuluetan aurreikusitako kasuetan. 

 
 
 

13.- KAUDIMENA EGIAZTATZEA  

Esleipendun izateko proposatutako lizitatzaileak honela egiaztatu beharko du bere 
kaudimena: 
Ekonomia- edo finantza-kaudimena, azken hiru urteetako urteko negozio-bolumena 
aurkeztuta. 

 
Enpresariaren gaitasun teknikoa edo profesionala egiaztatzeko, honako agiri hauek 
aurkeztu beharko dira: 

• Azken hiru urteetan egindako lan nagusien zerrenda, kontratatzen denaren antzekoa, 

• Enpresako langileen eta kontratuan lan egingo duten langileen zerrenda. 

• Enpresaburuak kontratua egiteko dituen material, instalazio eta ekipo teknikoari 

buruzko adierazpena jasotzen duen txostena. 

• Erakunde lizitatzailearen jarduteko gaitasuna eta, hala badagokio, haren ordezkaritza 

egiaztatzen duten agiriak. (Proposamena aldi baterako elkartea osatzen duten enpresek 

egin badute, dokumentazio hori elkartea osatu behar duten enpresa guztiei buruzkoa 

izango da): 

o Pertsona juridikoak diren enpresaburuen jarduteko gaitasuna egiaztatzeko, 

eratze-eskritura edo -agiria, estatutuak edo sortze-egintza aurkeztu beharko 

dira. Agiri horietan, pertsona juridiko motaren arabera dagokion erregistro 

publikoan behar bezala inskribatuta egon beharko dute, hala badagokio. 

o Pertsona fisikoen kasuan, NANa edo dagokion egoeraren baliokidea aurkeztuz 

egiaztatuko da. 

o Enpresa juridikoa bada, ahalordea dagokion erregistro publikoan inskribatuta 

egon beharko da, nortasun juridiko motaren arabera. 

o Aldi baterako elkarte batean parte hartu nahi duten enpresaburuek elkartea 



osatzen dutenen izenak eta inguruabarrak eta bakoitzaren parte-hartzea 

adierazi beharko dituzte, bai eta esleipendun izanez gero aldi baterako elkartea 

formalki eratzeko konpromisoa hartzen dutela ere. Era berean, elkartasunez 

behartuta egongo dira, eta batasunaren ordezkari edo ahaldun bakar bat 

izendatu beharko dute, esparru-akordiotik eratortzen diren eskubideak 

baliatzeko eta betebeharrak betetzeko behar besteko ahalordea izango duena, 

harik eta hitzarmena iraungi arte, zenbateko handiko kobrantza eta 

ordainketetarako eman dezaketen botere mankomunatuen eskakizunari 

kalterik egin gabe. 

o Dokumentazio hori guztia jatorrizkoa izango da, edo behar bezala 

konpultsatutako edo egiaztatutako kopia. 

 

 
14.- ASEGURUAK 

Kontratistak kontratuaren xede den jarduera gauzatzeko nahitaezkoak diren aseguru 
profesionalak kontratatuko ditu kontratuaren iraunaldi osorako, bere kontura. 
 
 

15.- KONTRATUA GAUZATZEA 
Kontratua honako baldintza hauen arabera gauzatuko da: 
 

a) Enpresa kontratistak bere baldintza eta baldintzen arabera gauzatuko du kontratua, 

agiri honetan eta aurkeztutako eskaintzetan ezarritakoaren arabera, bai eta erakunde 

kontratatzaileak kontratistari emandako jarraibideen arabera ere. 

b) Lan-arloan, Gizarte Segurantzan eta laneko segurtasun eta osasunean aplikatzekoak 

diren indarreko lege-, erregelamendu- eta hitzarmen-xedapenak bete beharko ditu 

kontratuak 

Testuinguru horretan, 2. gutun-azalean, kuantifikazioa balio-judizio baten mende 

duten irizpideei buruzko dokumentazioa jasotzen denean, enpresa lizitatzaileek 

hitzarmen kolektiboa adieraziko dute, kontratuaren xede den jarduera egiten duten 

langileei aplikatuko zaiena, bai propioei, bai azpikontratatutako enpresakoei, 

esleipendun izanez gero. 

Horrez gain, kontratua esleitu ondoren langile horiei benetan aplikatzen zaizkien lan-

baldintzei buruz eskatzen den informazio guztia eman beharko du enpresa 

kontratistak. 

 

Kontratua gauzatzen den bitartean, aplikatu beharreko sektoreko hitzarmen 

kolektiboan jasotako soldata ordaindu beharko da, langileari dagokion lanbide-

kategoriaren arabera, eta ordaindu beharreko soldata ezin izango da inola ere hura 

baino txikiagoa izan. 

Paragrafo honetan xedatutakoa betearazte-baldintza berezia da, eta funtsezko 

betebeharra, SPKLren 211.1.f) artikuluan aurreikusitako ondorioetarako; beraz, 

kontratua suntsiarazteko kausa bera ez betetzea izango da, erakunde 



kontratatzailearen borondatez. 

c) Kontratua enpresa kontratistaren arriskupean gauzatuko da. 

d) Erakunde kontratatzaileak, edozein unetan eta edozein bitartekoren bidez, 

kontratuko betebeharrak behar bezala betetzen direla eta kontratua behar bezala 

gauzatzen dela kontrolatu, egiaztatu eta gainbegiratu ahal izango du. 

Horretarako, erakunde kontratatzaileak egokitzat jotzen dituen kanpoko laguntzak 

eskatu ahal izango ditu kontratu-betebeharrak behar bezala betetzen direla 

egiaztatzeko edo ikuskatzeko, bai eta lanen garapenean kalitate-maila egokia dela 

egiaztatzeko edo ikuskatzeko ere. 

Enpresa kontratistak erakunde kontratatzaileak zerbitzuei buruz eskatzen dizkion 

datu guztiak emango ditu, eta, kostu gehigarririk gabe, behar duen laguntza guztia 

emango du. Horrez gain, kontratatutako zerbitzuekin zerikusia duten lan-, 

administrazio- edo bestelako agiriak eskuratzea ere erraztuko du. 

 

Enpresa kontratistak ezin izango ditu oztopatu erakunde kontratatzailearen 

ikuskapen- eta kontrol-lanak. 

Hala eta guztiz ere, erakunde kontratatzaileak edozein motatako ez-betetzeak edo 

eragozpenak ohartarazten baditu, zuzenean kontratuaren arduradunari jakinaraziko 

zaio, eta hark izango ditu, azken batean, zerbitzua ematen duten langileak 

antolatzeko, ikuskatzeko edo, hala badagokio, zehatzeko ahalmenak. 

e) Langile guztiak enpresa kontratistaren mende egongo dira soil-soilik, eta hark izango 

ditu enpresaburu-izaerari dagozkion eskubideak eta betebeharrak, eta ezin izango 

zaio inolako erreklamaziorik egin erakunde kontratatzaileari lan-harreman edo 

gainerako betebehar horien ondorioz. 

Enpresa kontratista izango da erantzule bakarra kontratua gauzatzen lan egiten duten 

langileekin zerikusia duen edozein ezbehar edo erreklamazioren aurrean (judiziala 

edo judizioz kanpokoa), bai eta balizko azpikontratazioen kasuan ere, eta erakunde 

kontratatzaileak ez du bere gain hartuko enpresa kontratistak zuzenean edo zeharka 

hartzen duen inolako lan-erantzukizunik (laneko segurtasunari, higieneari eta 

osasunari buruzkoa barne), ezta Gizarte Segurantzarik edo fiskalik ere. Era berean, 

enpresa kontratistak bere gain hartuko ditu kontratua gauzatzearen ondorioz sor 

daitezkeen ezbeharren ondoriozko erantzukizunak. 

f) La empresa contratista deberá someterse a la normativa nacional y de la Unión 

Europea en materia de protección de datos personales.  a) Enpresa kontratistak datu 

pertsonalen babesari buruzko araudi nazionala eta Europar Batasunekoa bete 

beharko ditu. 

g) SPKLren 202. artikuluan xedatutakoa betez, izaera sozialeko betearazpen-baldintza 

berezi gisa honako hau ezartzen da: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 

4/2005 Legearen 2.3 artikulua, arreta berezia jarriz langileen tratu- eta aukera-



berdintasunaren printzipioei eta hizkuntzaren eta irudien erabilera inklusiboari, 

sexuaren araberako estereotipoak saihesteari, datuak sexuaren arabera bereizteari 

eta genero-ikuspegiari kontratatutako produktuari dagokionez. 

 

 
16.- KONTRATU-BETEBEHARRAK:  

 
Hauek izango dira kontratu-betebeharrak: 

• Kontratuaren betebehar nagusia betetzea, baldintza-agiri honetan eta  
esleipendunak aurkezten duen eskaintzan ezarritakoaren arabera. 
 

• Indarrean dauden eta lan-arloan, Gizarte Segurantzan eta laneko segurtasun eta 
osasunean aplikatzekoak diren legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko 
xedapenak betetzea, plegu honen 21. klausulako b) letran jasotako baldintzetan. 
Testuinguru horretan, kontratuaren esleipendunak, kontratua gauzatzen den 
bitartean, aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordaindu 
beharko du, langileari dagokion lanbide-kategoriaren arabera, eta ordaindu 
beharreko soldata ezin izango da inola ere hura baino txikiagoa izan. 
 

• Giza baliabideak kontratuaren exekuzioari atxikitzea, langile propioak edo 
azpikontratatutako enpresakoak izan, edota esleipendunaren eskaintzan 
konprometitutako materialak izan. 
 

• Bere jarduera gauzatzeko beharrezkoak diren lizentzia eta baimen guztiak bere 
kontura lortzea. 
 

• Zerbitzuak ematea, unean-unean aplikatzekoa den araudi sektorialean 
xedatutakoaren arabera. Ondorio horietarako, bai esleipendunak bai bere 
langileek une bakoitzean indarrean dagoen araudiak eskatzen duen edozein 
betebehar betetzen dutela egiaztatzen duten ziurtagiri guztiak izan beharko 
dituzte. 
 

• Kontratua gauzatzen den bitartean, gutxienez, beharrezko estaldura eta aseguru 
propioak kontratatzea edo mantentzea. 
 

• Enpresa kontratista izango da kontratua gauzatzeko behar diren eragiketen 
ondorioz erakunde kontratatzaileari zein hirugarrenei eragindako zuzeneko eta 
zeharkako kalte eta galera guztien erantzule. 
 

• Erakunde kontratatzaileak kontratua behar bezala garatzeko eta betetzeko 
beharrezkotzat jotzen dituen zerbitzuak ematea, ordainketa osagarrirako 
eskubiderik gabe, hala nola lan- edo informazio-bileretara joatea. Betebehar 
horrek kontratua amaitu arte iraungo du. 

 



• Greba-kasuetan zerbitzuak betetzea. Zerbitzu horiek bermatuko ez balira, 
erakunde kontratatzaileak zerbitzuak estaltzeko behar diren kontratuak 
sustatzeko ahalmena izango luke, eta fakturaziotik aipatutako kontratuen 
zenbatekoa kenduko litzateke.  
Greba-aldian, benetan emandako zerbitzuei dagokien prezioa bakarrik ordainduko 
da. 
 

• Langileak ordeztea, baldin eta beren eginkizuna behar bezalako arduraz eta 
eraginkortasunez betetzen ez badute, gaitasunik ez badute, zerbitzuak betetzeko 
ardura gutxi badute edo kontratua behar bezala betetzeko ekintza kaltegarriak 
egiten badituzte. Hori guztia gehienez ere hogeita lau orduko epean, erakunde 
kontratatzaileak horretarako errekerimendua egiten duenetik hasita. Langileen 
ordezkapenek ez diote inolako erantzukizunik ekarriko erakunde kontratatzaileari 
enpresa kontratistak eraginpeko langileekin dituen harremanei dagokienez. 
 
Langile horiek, jarduerari ekin aurretik, dagokion baimena dutela egiaztatu 
beharko dute. 

• Gaixotasunak, oporrek, baimenek, lizentziek, istripuek eta abarrek eragindako lan-
absentziak betetzeko langileak ordezkatzea, kontratatutako zerbitzuak modu 
eraginkorrean eta jarraituan ematen direla bermatuz. Hori guztia gehienez hogeita 
lau orduko epean. 
 

• Plegu honetan, karatulan eta/edo datu pertsonalen babesaren arloan aplikatzekoa 
den Estatuko eta Europar Batasuneko araudian aurreikusitakoarekin bat etorriz, 
datu pertsonalen babesaren arloan bete beharreko betebehar guztiak betetzea 
eta behar bezala egiaztatzea. 

 
Klausula honen a), b), c), d), f) eta k) idatz-zatietan aurreikusitako betebeharrak 
funtsezko kontratu-betebehartzat hartuko dira SPKLren 211.1 f) artikuluan 
aurreikusitako ondorioetarako, eta, beraz, kontratua suntsiarazteko arrazoi berberak ez 
betetzea izango da, erakunde kontratatzailearen borondatez. 

 

 

 

17.- ZIGORRAK 
a) Zigorrak, kontratatutako prestazioak gaizki gauzatzeagatik edo beste edozein 

kontratu-baldintza ez betetzeagatik. 
 
Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratatutako prestazioak gaizki 
exekutatu baditu edo beste edozein kontratu-baldintza bete ez badu, kontratua 
suntsiaraztea edo gauzatzen jarraitzea aukeratu ahal izango du erakunde 
kontratatzaileak, bata zein bestea, eta, azken kasu horretan, erakunde 
kontratatzailearen alde sorraraziko da, dagozkion kalte-galeren kalte-ordainez gain. 
 
Nolanahi ere, kontratua suntsiaraztea edo jarraitzea aukeratuz gero, erakunde 
kontratatzaileak bere kabuz erabaki ahal izango du kontratua jarraitzea, beharrezkotzat 



jotzen duen denboran, bere edo hirugarrenen bitartekoen bidez. Bi kasuetan, kontratua 
jarraitzeak kontratistari eragingo dio, kalterik egin gabe klausula honetan aurreikusitako 
kalte-galeren kalte-ordainei eta gainerako ondorioei. 
 
 

18.- KONTRATUA AMAITZEA 
 
Kontratua bete delako edo ondoren araututakoaren arabera erabakitako 
suntsiarazpenaren ondorioz azkenduko da. 
Kontratua suntsiarazteko arrazoiak izango dira, erakunde kontratatzaileak hala nahi 
badu:  

a) Konkurtsoa deklaratzea edo kaudimengabezia deklaratzea beste edozein 

prozeduratan. 

b) Kontratistak epeak berandu betetzea. 

c) Kontratuaren betebehar nagusia ez betetzea. 

d) Gainerako funtsezko betebeharrak ez betetzea, baldin eta halakotzat kalifikatu 

badira. 

e) Prestazioa ezin gauzatu izatea hasieran itundutako baldintzetan, kontratua ezin 

denean aldatu agiri honetan aurreikusitakoaren arabera. 

f) Kontratua gauzatzen den bitartean, kontratistak bertan parte hartzen duten 

langileei soldatak ez ordaintzea, edo langile horiei aplikatu beharreko hitzarmen 

kolektiboetan ezarritako baldintzak ez betetzea, kontratua gauzatzen den 

bitartean ere. 

g) Oro har, kontratu-betebeharrak ez betetzea, Kode Zibilaren 1.124 artikuluan 

aurreikusitakoaren arabera. 

h) Kontratua suntsiarazteko arrazoiak, SPKLren 313. artikuluaren 1. paragrafoan 

ezarritakoak, berariaz aplikatzekoak direla deklaratzen baita. Hona hemen 

arrazoiak: 

1. Zerbitzuak ematen hasi aurretik atzera egitea edo, Kontratazio 
Organoari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik, lau hilabete baino 
gehiagoz kontratuaren hasiera etetea, bertan adierazten den egunetik  
zenbatzen hasita. 
 
2. Zerbitzua ematen hasi ondoren atzera egitea edo kontratua zortzi 
hilabetetik gorako epean etetea, kontratazio-organoak hala erabakita. 

 
 



Klausula honetan aurreikusitako suntsiarazpen-arrazoietako edozeinetan, ebazpen hori 
automatikoki gauzatuko da, erakunde kontratatzaileak kontratistari horretarako 
hartutako erabakiaren jakinarazpen fede-emailea egitea beste betekizunik gabe. 
 
Jakinarazpen hori jasotakoan, kontratistak berehala eman beharko dizkio erakunde 
kontratatzaileari, eta erakunde kontratatzailearen esku jarriko ditu ordura arte 
kontratatutako prestazioak gauzatzeko egindako dokumentu guztiak, bai eta 
kontratuaren ondorioz sortutako gainerako dokumentazioa edo informazioa ere, 
erakunde kontratatzaileak erabilitako eta kontratistari emandako dokumentuekin 
batera. Dokumentu horiek guztiak erakunde kontratatzailearen jabetzakoak izango dira. 
  
Hori guztia, ondoren xedatutakoaren arabera dagokion kontratuaren likidazio 
ekonomikoari kalterik egin gabe. 
 
Klausula honetan aurreikusitako arrazoiengatik kontratua suntsiaraztearen ondorioz sor 
daitezkeen erantzukizun ekonomikoak, bai eta legez bidezkoak izan daitezkeen beste 
arrazoi batzuengatik sor daitezkeenak ere, kontratua benetan suntsiarazitakoan 
likidatuko dira, eta ez da oztopo izango erakunde kontratatzaileak kontratua gauzatzen 
jarraitu ahal izateko. 
Kontratua suntsiarazten bada, kontratistak eskubidea izango du, printzipioz, benetan 
egindako prestazio onartu guztien prezioa jasotzeko. 
 
Kontratistari egotz dakiokeen edozein arrazoirengatik suntsiarazten bada kontratua, 
erakunde kontratatzailearen alde kalte-galeren kalte-ordainak sortuko dira, agiri bidez. 
 
Aurrekoa gorabehera, berariaz deklaratzen da SPKLren 313. artikuluaren 3. paragrafoa 
aplikatu behar dela, hau da: 
 

a) Klausula honen h.1 letran aurreikusitako suntsiarazpen-kasuetan, kontratistak 

kontratuaren esleipen-prezioaren % 3ko kalte-ordaina baino ez du jasoko 

kontzeptu guztiengatik. 

b) Klausula honetako h.2 idatz-zatian aurreikusitako suntsiarazpen-kasuetan, 

kontratistak eskubidea izango du, kontzeptu guztiengatik, eman gabeko 

zerbitzuen kontratuaren esleipen-prezioaren % 6 jasotzeko, etekin industrial 

gisa. 

 
Azkenik, kontratua suntsiarazi ahal izango da erakunde kontratatzailearen eta 
kontratistaren arteko adostasunez; kasu horretan, alderdien eskubideak alderdiek 
baliozkotasunez erabakitakora egokituko dira. 
 
 
 

Azpeitia, 2022ko abenduaren 23a 
 
 



I. ERANSKINA (ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAREN EREDUA) 
 
 

Jaun/Andre honek, […], helbidean […] -n duenak eta […] NAN zenbakiaren jabe denak, 
nire izenean edo […] ordezkari gisa,   helbidean […] -n duena eta […] NAN/IFZ zenbakia, 
bere gaitasun juridiko eta jarduteko gaitasun osoa duela eta lizitazioaren jakinaren 
gainean dagoela, honako honen bidez  
 
 

ADIERAZTEN DU 
 
Lehenengoa.-  Eskaintza hau aurkezten den egunean, legez ezarritako baldintza guztiak 
eta berariazko klausula administratiboen pleguan eskatutako gaitasun-baldintza guztiak 
betetzen dituela.  
 
Bigarrena.- Eskaintza hau aurkezten den egunean, kontratuaren xede den jarduera 
gauzatzeko behar diren baimenak dituela.  
 
Hirugarrena.- Eskaintza hau aurkezten den egunean, ez dago Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan ezarritako 
kontratatzeko debekuen eraginpean. Lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen 
transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora. 
 
Laugarrena.- (Baliabideak atxikitzeko eskatzen den konpromisoa egiaztatzeko, beste 
erakunde batzuenean oinarritu nahi izanez gero, sartu beharrekoa): Baliabideak 
atxikitzeko eskatzen den konpromisoa egiaztatzeko, […] bitartekoetan oinarritu nahi du, 
eta erakunde horrek konpromisoa hartu du bere esku jartzeko, kontratuak irauten duen 
bitartean, bitarteko horiek, eta hori egiaztatu egin beharko du, hala dagokionean, 
Administrazio Klausula Berezien Agirian ezarritako moduan. 
 
Bosgarrena.- (Atzerriko enpresen kasuan sartu beharrekoa). Edozein motatako 
Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende jartzen dela, kontratutik 
zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, eta, hala badagokio, 
dagokion atzerriko foruari uko egiten diola. 
 
Seigarrena.- Lizitazioa dela eta erakunde kontratatzaileak egin behar duen edozein 
jakinarazpen jasotzeko lehentasunezko bitarteko hau izendatzen duena1:   
 
 

 
1 Adierazi izendatutako bidea. Jakinarazpenei arintasun handiagoa emateko, lizitatzailearen 
posta elektronikoa lehentasunezko bitarteko gisa izendatzea gomendatzen da, eta bide hori 
guztiz baliozkoa izango da jakinarazpenetarako, lizitatzaileak berak adierazitako bidea delako. 
Hala ere, beste bide bat lehentasunezkotzat izendatzea onartzen da. Izendapen hori egiten ez 
bada, posta ziurtatu bidez jakinaraziko da adierazitako helbidean. 

 

 



 Helbide elektronikoa. 
 

 Posta ziurtatua. 
 

 Fax. 
 
Nolanahi ere, jakinarazpenetarako, honako datu hauek adierazten dira:  
 

• Posta-elektroniko helbidea: […]. 
 

• Posta-helbidea: […]. 
 

• Fax-zenbakia: […]. 
 

• Harremanetarako telefonoak: […]. 
 

 
 
Zazpigarrena.- Berariaz onartzen duela erakunde kontratatzaileak gardentasun 
instituzionala ematea lizitazio-, esleipen- eta egikaritze-prozesutik eratorritako datu 
guztiei (esleipendun izanez gero), amaitu arte.  
 
 
 […]n, […]-(e)ko […]k […].   
 
[Sinadura] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ERANSKINA PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 
Jaun/Andre honek, […], helbidean […] -n duenak eta […] NAN zenbakiaren jabe denak, 
nire izenean edo […] ordezkari gisa,  helbidean […] -n duena eta […] NAN/IFZ zenbakia, 
bere gaitasun juridiko eta jarduteko gaitasun osoa duela eta lizitazioaren jakinaren 
gainean dagoela, honako honen bidez  
 

ADIERAZTEN DU: 
 
1. Konpromisoa hartzen duela […] kontratua gauzatzeko, orduko honako unitate-

prezio honen arabera: 
 

- 16 tonako kamioiak, prezioa: ................................................................. €/h. 

- 18 tonako kamoiak, prezioa:  ................................................................. €/h 

- 30.000 tonako trailer-kamioiak, prezioa ................................................ €/h 

- 14.000tik gorako edukiera duen zisternadun traktorea ........................ €/h 

- Terragator makina edo antzekoa, lurperatzeko gaitasuna duena ......... €/h 

 

 
2. Kontratua arautzen duen kontratu-dokumentazioa ezagutzen duela, eta 

dokumentazio hori osotasunean bere gain hartu eta onartzen duela. 
 

 
 
 […]n, […]-(e)ko […]k […].   
 
[Sinadura] 
 

 

 

 

 
 
  



 
III. ERANSKINA: ZERBITZUEN DESKRIBAPENA, EZAUGARRIAK ETA BALDINTZAK 

 
Garatu beharreko lanen deskribapena 
 
Egin beharreko lanak hauek izango dira: mindak ustiategiko hobitik abeltzainak 
adierazitako lurretara garraiatzea eta indarrean dauden araudiak betez aplikatzea. 
 
Aplikazioaz arduratzen den pertsonak horien aplikazioari buruz indarrean dagoen 
legeria ezagutu beharko du, eta horiek betetzearen arduradun bakarra izango da. 
Abeltzainak ezin izango du aplikazio egoki hori baldintzatu, eta desadostasunak sortzen 
badira, garraioaz eta aplikazioaz arduratzen den enpresak zerbitzua eten beharko du. 
 
Zerbitzuaren garapenean izandako edozein gorabehera berehala jakinaraziko zaio 
enpresa kontratatzaileari (Abelur, Koop. Elkartea). 
 
 
Ezaugarriak  
 

• Zerbitzua eskaintzen duten enpresek 320.000 tona minda banatzeko gaitasuna 
izan beharko dute kontratua indarrean dagoen bitartean, 14.000 orduko 
estimazioarekin  

• Ibilgailuen ezaugarriak:  
o Gutxienez 5 dumper kamioi 6x6  

▪ 16.000 kg-tik 18.000 kg-ra bitarteko edukiera duten zisternekin 
▪ Karga-ponpa, minutuko 14.000 litroko depresorearekin. 
▪ Deskarga-ponpa, minutuko 3.000 litroko emariarekin. 
▪ Minda botatzeko gaitasuna: 60 metro kanoiarekin eta 300 metro 

mahukarekin. 
▪ Kamioien % 50ek, gutxienez, karga-besoa eta hodi esekiak izan 

beharko dituzte 
o  Potentzia handiko bi traktore gutxienez, 19.000 kg-tik gorako edukiera 

dutenak, kamioientzat zehaztutako mekanismoak eta ezaugarriak 
dituztenak. 

o 30.000 kg-ko trailer-kamioia. 
 

• Baliabide teknikoek eta giza baliabideek harreman zuzena izango dute zerbitzua 
ematen duen enpresarekin, harreman zuzena edo azpikontratazio esklusiboa 
dutelako. Arau honen salbuespen bakarra honako hauek azpikontratatzearekin 
lotuta egongo da: 

o Zisternadun traktore bakarra, lursailik txarrenetara iritsi ahal izateko, 
baliabide propioekin estali ezin diren larrialdi-egoerei aurre egin ahal 
izateko. 

o TERRAGATOR makinak edo antzekoak, minda lurperatzeko gaitasuna 
dutenak. 

 
Lanaren antolaketa: 



 
Kontratatutako enpresa arduratuko da zerbitzuaren bezeroek eskatutako zerbitzuak 
antolatzeaz eta emateaz, honako baldintza hauetan oinarrituta: 
 
Abeltzainen eta zerbitzua emateaz arduratzen den enpresaren arteko harremana: 
 

• Zerbitzua behar duen abeltzainak deitu egin beharko du, eta enpresa 
esleipendunaren arduradunarekin adostu zerbitzua emateko eguna eta ordua. 

• Arreta-ordena jasotako eskaeren hurrenkeraren araberakoa izango da, larrialdi 
arrazoituak daudenean izan ezik. 

• Edozein ustiategitara sartzen den ibilgailua garbi egongo da, eta horretarako 
homologatutako produkturen batekin desinfektatuta. 

• Abeltzainak partzela adieraziko dio garraiolariari, eta, bertan, kamioia 
deskargatzeko poligonoa, partzela eta esparrua adieraziko dizkio. Era berean, 
eremu kalteberen berri emango dizu (iturburuak, putzuak eta abar jartzeko 
aukera). 

• Lana amaitutakoan, albaran bat emango da, eta bertan jasoko dira 
garraiolariaren eta lanean aritu den ibilgailuaren datuak, zerbitzua eman zaion 
ustiategiaren datuak (mindaren jatorria eta xedea zein den), partzelen datuak 
eta bertan sakabanatutako minda-kopuruak, zerbitzuak ematerakoan izan 
daitezkeen anomaliak eta bien sinadura (garraiolaria eta abeltzaina).   
Albaran horrek hiru kopia izango ditu, bat zerbitzua eskatzen duen 
abeltzainarentzat, beste bat Abelurentzat eta hirugarrena enpresarentzat 
berarentzat. 

 
 
Zebrbitzua emateaz arduratzen den enpresaren eta Abelur Koop-en arteko harremana 

• Albaranak jasotzea: Hilabetea amaitu eta 5 eguneko epean, zerbitzua emateaz 

arduratzen den enpresak faktura eta albaranen zerrenda bidaliko dizkio Abelurri, 

ondoren datuak kontrolatu eta informatizatzeko. Faktura IV. eranskinean 

jasotako ereduaren araberakoa izango da. 

• Informazioa egiaztatu ondoren, Abelurrek eskatutako zenbatekoa ordainduko dio 

enpresari, zerbitzuak eman eta hurrengo hilabetean. 

• Lanak egiterakoan sor daitekeen edozein gorabehera ahalik eta lasterren jakinarazi 

beharko zaio Abelurri. 

• Abelurrek eskubidea izango du zerbitzuak ematen ari diren bitartean edo amaitzen 

direnean lanei buruzko edozein informazio osagarri eskatzeko. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV. ERANSKINA: FAKTURA-EREDUA. 
 
 

 
 
Kontratistaren izena 
IFK: 
Helbidea: 
Tlf: 
 
                                                                                                           ABELUR, KOOP. ELKARTEA 
                                                                                                           Joan XXIII, 16B, 3.LOKALA 

        20730 AZPETIA 
 GIPUZKOA 

 
 
 
 
 

DESKRIBAPENA LITROAK ORDUAK PREZIOA ZENBATEKOA 

 
PURINAREN 
BANAKETA  

 
 
------------------- 

 
 
------------------- 

 
 
------------------- 

 
 
-------------------- 

 GUZTIRA 

 

 
 
 
 
KONTU KORRONTE ZENBAKIA:  


