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Titularra: ZALDIBIAKO UDALA 
  

 
ERABILI EZIN DIREN EFEKTUAK ENKANTE BIDEZ BESTERENTZEKO  

ADMINISTRAZIO-KLAUSULEN AGIRIA 
 
 
1. KLAUSULA- KONTRATUAREN XEDEA 
 
Kontratuaren xedea da udal honek besterentzea, enkante bidez, udal zaharrari dagozkion eta erabili 
ezin den ondasun higigarri gisa kalifikatutako ondasun higigarriak, eranskinean loteka zerrendatuta 
daudenak: 
 
2. KLAUSULA- ESLEITZEKO PROZEDURA 
 
Toki Araubidearen Testu Bateginaren 80. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, enkantea 
justifikatzen da kontratu hau esleitzeko modu gisa. 
 
3. KLAUSULA- KONTRATATZAILEAREN PROFILA 
 
Gardentasuna eta bere kontratu-jarduerari buruzko informaziorako sarbide publikoa bermatzeko, eta 
beste publizitate-bide batzuk erabiltzeari kalterik egin gabe, udal honek kontratatzailearen profila du, 
eta webgune honen bidez eskuratu ahal izango da: www.zaldibia.eus 
 
Era berean, interesatuak altzariak fisikoki ikusteko aukera izango du: uztailaren 6tik 14ra 
www.zaldibia.eus webgunean agertuko den ordutegian edo udalera deituz ordutegia adosteko aukera 
izango da. 
 
4. KLAUSULA- LIZITAZIO MOTA ETA PREZIOA ORDAINTZEA 
 
Erantsitako zerrendan zehazten da lote bakoitzeko goranzko lizitazio-tasa. 
 
5. KLAUSULA- GAITASUNA 
 
Proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte, beren kabuz edo ordezkarien bidez, horretarako 
gaitasun osoa duten pertsona natural eta juridikoek. 
 
Hori egiaztatzeko, 2017ko SPKLn ezarritako bitartekoak erabiliko dira, eta ez daude sartuta 71. 
artikuluan jasotako debeku-kasuetan, 14/2019 Errege Lege Dekretuak emandako idazkeran.  
 
Era berean, egunean izan behar dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. 
 
Enpresaburuen jarduteko gaitasuna 2017ko SPKLn ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko da. 
2017ko SPKLren 71. artikuluko kontratatzeko debekuren bat ez dagoela frogatzeko ere, lege horretan 
ezarritako bideak erabiliko dira. 
 
Era berean, udalerrian erroldatuta egon beharko dute edo Zaldibiako udal langileak izan. 
 
 
 

http://www.zaldibia.eus/
http://www.zaldibia.eus/
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6. KLAUSULA- BEHIN-BEHINEKO BERMEA 
 
Aukerako behin-behineko bermea 10 eurokoa izango da lote bakoitzeko, eta 2017KO SPKLREN 106. 
 
 
7. KLAUSULA- LIZITAZIOAK AURKEZTEA 
 
Proposamenak gutun-azal itxian aurkeztu beharko dira, Zaldibiako udaletxean (Santa Fe 18). 
 
Epea: Uztailaren 6tik  uztailaren 15ra,  
 
Dokumentazioa postaz bidaltzen denean, HAKLEOren 80.4 artikuluan xedatutakoa beteko da. 
 
Proposamenak aurkezteak esan nahi du interesatuak baldintzarik gabe onartzen dituela kontratu hau 
arautzen duten pleguetan aurreikusitako klausula guztiak, inolako salbuespenik edo erreserbarik 
gabe. 
 
Gutun-azalaren izena honako hau da: Proposamen ekonomikoa 
 
Eransten den Proposamen ekonomiko ereduaren arabera aurkeztuko da, baina aurkeztutako 
eskaintza eta lizitatzailearen nortasuna argi ezagutzeko beste edozein proposamen onartuko da:  
 
 
8. KLAUSULA- KONTRATAZIO-MAHAIA 
 
Kontratazio-mahaia kide hauek osatuko dute: 
 

- Mikel Luloaga Aranburu jauna, alkate jardunetan 
 

- Jone Garmendia Alkaiaga andrea, zinegotzia, bokala. 
 

- Elena Zabala Zubizarreta andrea, Udalbatzako idazkari nagusia, bokala. 
 

- Maide Agirre Mugika andrea, kontu-hartzailetzako administraria, bokala. 
 

- Elena Zabala Zubizarreta andrea mahaiko idazkaria 
 
 
9. KLAUSULA- PROPOSAMENAK IREKITZEA ETA ESLEIPENA 
 
Kontratazio Mahaia uztailaren 16an goizeko hamarretan eratuko da Zaldibiako Udalean. 
 
Justifikatutako eta aurreikusi gabeko arrazoi bat, data edo ordua aldatu behar izatea, eta hori aldez 
aurretik jakinaraziko da. 
 
Ondoren eta esleipen-proposamena egingo dio kontratazio-organoari. 
 
Kontratazio-organoak sailkatuko ditu, handienetik txikienera, aurkeztutako proposamenak, neurriz 
kanpokotzat edo anormaltzat jo ez direnak. 
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Kontratazio organoak lehen sailkatutako denei esleipena luzatuko die eta uztailaren 17tik 25era 
izango dute eskainitako kopurua ordaintzeko eta esleitutako altzariak jasotzeko. 
 
Errekerimendua adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada, lizitatzaileak bere eskaintza 
erretiratu duela ulertuko da, eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren ehuneko 3ko zenbatekoa 
eskatuko zaio, zigor gisa. Zenbateko hori, lehenik eta behin, behin-behineko bermearen aurka 
ordainduko da, eratu bada, hargatik eragotzi gabe 2017ko SPKLren 71. artikuluaren  
2. zenbakiaren a) letran ezarritakoa. 
 
 
Aurreko paragrafoan adierazitako kasuan, eskatuko zaio hurrengo lizitatzaileari, eskaintzak sailkatu 
diren ordenaren arabera. 
 
10. KLAUSULA- KONTRATUAREN ARAUBIDE JURIDIKOA  
 
Kontratu hau pribatua da. Horiek prestatu eta esleitzeko, administrazio-klausula zehatzen agiri 
honetan ezarritakoa bete beharko da, eta bertan aurreikusten ez denerako, honako arau hauek 
aplikatuko dira: 
 
- Batzordearen 2016/7 Betearazpen Erregelamendua (EB), 2016ko urtarrilaren 5ekoa, Europako 

kontratazio-dokumentu bakarraren formulario normalizatua ezartzen duena.  
 

- 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko 
apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu 
horien zirkulazio askeari buruzkoa eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu 
Orokorra) indargabetzen duena. 

 
- 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak 

bermatzeari buruzkoa -DBLO/18-. 
 
- 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena – SPKL 2017 –. 
 

- 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 
Erregelamendu Orokorra onartzen duena. 

 
- Osagarri gisa, administrazio-zuzenbideko gainerako arauak aplikatuko dira, eta, halakorik ezean, 

zuzenbide pribatuko arauak. 
 
Ondorioei, aldaketei eta azkentzeari dagokienez, zuzenbide pribatuko arauen arabera arautuko da. 
 
Administrazioarekiko auzien jurisdikzioak izango du kontratu hau prestatzeari eta esleitzeari buruz 
sortzen diren arazoak aztertzeko eskumena. Jurisdikzio zibilari dagokio alderdien artean sortzen diren 
eztabaidak ebaztea, kontratuaren ondorioei, betetzeari eta azkentzeari dagokienez. 
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11. KLAUSULA- DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA 
 
Zaldibiako Udalak, tratamenduaren arduraduna den aldetik, behar diren neurriak hartuko ditu 
kontratuaren esleipendunari, interesdun gisa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko 
apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. eta 14. artikuluetan adierazitako informazio 
guztia emateko. Erregelamendu hori datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen 
babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa da, eta datu horien gaineko 95/46/EE 
Zuzentaraua indargabetzen du, bai eta 15/GEE (GB) eta beste 15 artikuluak ere. 
 
 

 
Zaldibian, 2021eko uztailaren 1ean. 

 
 
 
 

Mikel Luloaga Aranburu 
ZALDIBIAKO ALKATEA JARDUNEAN 

 
 

 
 

Sinatzailea  MIKEL LULOAGA ARANBURU ZALDIBIAKO ALKATEA JARDUNEAN 

Kodea R 21/0008 Udala ZALDIBIA 

 

URL https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/eu/78/AAAA111NT.88Ll 

Dokumentu hau elektronikoki sinatuta dago. Honen baliotasuna egiaztatzeko 
hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu 

 
 


