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BALDINTZA ADMINISTRATIBO PARTIKULARREN PLEGUA, 
ETXARRI ARANAZKO HERMENDIKO OIHAN-

APROBETXAMENDU BAT ENKANTEAN SALTZEA ARAUTUKO 
DUENA 

 
 

01/2019 ZENBAKIDUN OIHAN-LOTEA 
Alderdia: Fagamendi, Txurituzarreta, Galtzinlabe, Auntzetxezarra, Beheko 

basoa.  
 

 

 1.-. XEDEA.-  

 Plegu honen xedea da Etxarri Aranazko hermendiko oihan-aprobetxamendu bat 
enkante publikoaren bidez esleitzeko baldintza ekonomiko eta administratiboak 
ezartzea. Enkantea gutun-azal itxiaren bidez egingo da. 

 Haren lizitazioa NAOn, Udalaren iragarki-taulan eta web-orrian argitaratuko da, 
baita Nafarroako Kontratazio-Atarian ere.  

 Nafarroako Gobernuaren Landa-Inguruneko Departamentuko zuzendariak 
baimendu zuen aprobetxamendua,  uztailaren 19ko 492/2019 Ebazpenaren bidez.   

 Nafarroako Gobernuak onetsitako baldintza teknikoen pleguan zehaztasun osoz 
deskribatzen dira lotearen ezaugarri eta bolumenak, honako hauek, hain zuzen ere:   

 01/2019 zenbakidun LOTE BAKARRA 

Espeziea Pagoa (fagus sylvatica) eta haritz amerikarra 
(quercus rubra). 

Alderdiak Fagamendi, Txurituzarreta, Galtzinlabe, 
Auntzetxezarra, Beheko basoa. 



Unadak 76b, 77a, 96a, 97a, 98a, 103. 

Azalera (Ha) 73 

Bolumena guztira 
(m3) 

5751,7 

Balorazio 
ekonomikoa 

93.117,11 € 

 2.- PREZIOA 

 Hasierako prezioa 93.117,11 euro dira, betiere baldintza teknikoen pleguan 
ezarritakoarekin bat.  

 Ez da eskaintza txikiagorik onartuko.    

 3.-. EPEA:  

 Kontratua gauzatzeko epea 24 hilabetekoa da, agiri hau sinatzen den 
biharamunetik hasita.  

 Produktuak moztu eta ateratzeko ezarritako epea amaitu aurretik, 
adjudikaziodunak epe hori luzatzeko eskatu ahal izango dio mendiaren titularrari.  
Luzapen hori onesteko, Ingurune Naturalaren Zerbitzuak aldeko txostena egin beharko 
du, aldez aurretik.   

 6.- KONTRATATZEKO GAITASUNA  

 Administrazioarekin kontratuak egin ditzakete, nahiz pertsona naturalek nahiz 
juridikoek, espainolek nahiz atzerritarrek, baldin eta jarduteko gaitasun osoa badute, eta 
Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legean eta Nafarroako Toki 
Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legean jasota dauden zioetakoren batean sartuta 
ez badaude.  

 Administrazioak kontratuak egiten ahalko ditu batera parte hartzen duten 
lizitatzaileekin. Parte-hartze hori agiri pribatu baten bidez gauzatuko da; bertan, 
borondatea dagoela batera aurkezteko adierazi, lizitatzaile bakoitzaren partaidetza-
portzentajea zehaztu eta ordezkari edo ahaldun bakarra izendatuko da, kontratuak 
sortzen dituen eskubideak erabili eta betebeharrak betetzeko ahalmenak izango dituena 
kontratua azkendu arte. Horrek ez du inolaz ere galaraziko kobraketa eta ordainketa 
garrantzitsuetarako beste ahalmen mankomunatu batzuk ematea.  

 Kontratuan batera parte hartzen duten kontratistak kontratuak sortutako 
betebeharren erantzule solidario izanen dira. 

 Inolaz ere ezingo dute kontraturik egin pertsona naturalek nahiz juridikoek, 
espainolek nahiz atzerritarrek, betiere Udalarekin zorretan badaude eta zorrak 
ordaintzeko epea amaitu bada (nahiz eta haren gainean banku-abala eratu duten).   

 5.- BERMEAK 



 Bermeak zuzenbidean onar daitezkeen formuletatik edozein erabilita eratuko 
dira, Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 70.2 artikuluan 
ezarritakoarekin bat.   

 Lizitazio-prozesuan parte hartzeko, interesdunak behin-behineko bermea ezarri 
beharko du, kontratuaren zenbateko osoaren % 2koa izango dena (1.862,34 euro).   

 Behin betiko bermea adjudikazioaren prezioaren % 4koa izango da, eta 
kontratistaren betebeharrak konplitzeari lotuko zaio, bermealdiak irauten duen bitartean, 
eta, batik bat, kontratistak kontratua gauzatzean sor litzakeen kalte-galerak 
konpontzeari. 

 6.- ESKAINTZEN AURKEZPENA.-   

 Adjudikazioa enkante publikoaren bidez gauzatuko da, gutun-azal itxien 
prozedura baliatuz.  

 Enkatearen iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 15 egun 
naturaleko epean aurkeztuko dira eskabideak.  

  Lizitatzaileek Etxarri Aranazko Udalaren Erregistro Orokorrean (Nagusia, 10. 
31820. Etxarri Aranatz) aurkeztu beharko dituzte euren proposamenak, jendearentzako 
ordutegian (10:00-14:00) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusten diren 
bideetatik edozein erabilita.   

 Proposamenak postaz bidaltzen badira, interesdunak posta-bulegotik bidalketa 
egin izanaren eguna frogatu beharko du, eta kontratazio-organoari eskaintza bat bidali 
duela jakinarazi beharko dio. Horretarako, mezu bat bidali beharko du 
udala@etxarriaranatz.eus helbidera. Mezuan bere burua identifikatu beharko du, eta 
dokumentazio posta bidez igorri duela jakinaraziko.  

 Gutun-azalen barruan sartu behar den dokumentazioa honako hau da:   1. 
gutun-azala: Dokumentazio administratiboa.-  

 Lizitazio-prozesuaren lehendabiziko gutun-azalak honako dokumentazio 
administratibo hau izango du:  

 - Izen-abizenak edo, hala badagokio, lizitatzailearen arrazoi soziala.  

 -NAN zenbakia edo IFZ. 

 - Pertsona juridikoak badira, eratzeko eskritura publikoaren kopia.  

 - Lizitatzaile bat baino gehiago batera aurkezten diren kasuetan, parte-hartze hori 
agiri pribatu baten bidez gauzatuko da; bertan, borondatea dagoela batera aurkezteko 
adierazi, lizitatzaile bakoitzaren partaidetza-portzentajea zehaztu eta ordezkari edo 
ahaldun bakarra izendatuko da.     

 - Lizitatzailearen izenean kontratua sinatuko duen pertsonaren aldeko ahalorde-
agiriaren eta pertsona ahaldunaren Nortasun Agiri Nazionalaren kopia kaukotua. 
Lizitatzailea pertsona juridikoa den kasuetan, ahalordeak kasuan kasuko erregistroan 



inskribatuta egon beharko du, eskakizun hori aplikagarri den legeriarekin bat eska 
daitekeen kasuetan.  

 - Enpresaren erantzukizunpeko aitorpena, Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 
13ko 2/2018 Foru Legearen 55. artikuluan ezarritakoarekin bat eta plegu honetan 
eranskin gisa jasotako ereduaren araberakoa izango dena (I. ERANSKINEKO 
EREDUA).   

 Erantzukizunpeko aitorpena egiten den egunari dagokiola ulertuko da, eta, 
edozein kasutan ere, proposamenak aurkezteko epea bukatzen den egunari.   

 - Behin-behineko fidantza utzi izana egiaztatzeko ordezkagiria, Baldintzen Agiri 
honen 5. klausularekin bat.   

 Esleipen-proposamena jaso duen lizitatzaileak —beste inork ez— egiaztatu 
beharko du KPLFren 55.1. artikuluan ezarritako dokumentuak badituela eta baliozkoak 
direla, gehienez ere adjudikazioaren jakinarazpena jaso eta 7 egun naturaleko apean, 
hala jasota baitago plegu honetako 11. atalean.  

 6.2. -2. gutun-azala: Proposamen ekonomikoa.-  

 2. gutun-azalean proposamen ekonomikoa sartuko da, plegu honen eranskineko 
ereduari jarraikiz egin beharko dena.  Proposamen ekonomikoa beste eredu bati jarraikiz 
aurkeztuz gero, berekin ekarriko du lizitatzailea proposamenak irekitzeko ekitaldian 
onartua ez izatea (II. ERANSKINEKO EREDUA).   

 7.- KONTRATAZIO-MAHAIA. 

 Kontratazio Mahaiari dagokio proposamenak irekitzea eta Legeak esleitutako 
gainerako eginkizunak betetzea. Honako hauek osatuko dute: 

 Lehendakaritza: Silvia Marañon Chasco, Etxarri Aranazko alkatea.  Ordezkoa:  
Lur Iosu Larraz López, Etxarri Aranazko Udaleko alkateordea.  

 - Bokala:  Jesus Razkin Ijurra, Etxarri Aranazko zinegotzia.  Ordezkoa: Maria 
Saez de Albeniz Bregaña, Etxarri Aranazko udal zinegotzia.  

 - Bokala:  Izaskun Mariñelarena Galarza, Etxarri Aranazko Udaleko kontu-
hartzailea.  Ordezkoa:  Izendatzeke. 

 - Bokala eta idazkaria: Lola Eslava Serrano, Etxarri Aranazko udal idazkaria. 
Ordezkoa:  Nik, Maria Barkos Berruezo, Lakuntzako udal idazkaria.   

 8.- ENKANTEA.-  

 8.1.- 1. gutun-azala irekitzea.-  

 Behin eskaintzak aurkezteko epea amaiturik, Kontratazio-Mahaiak, barneko 
ekitaldian, 1. gutun-azala aztertu eta irekiko du (dokumentazio administratiboa) eta 
pleguaren 6. atalean eskatzen den dokumentazioa garaiz eta behar bezala aurkeztu duten 
lizitatzaileak onartzea edo kanpo uztea erabakiko du. 



 Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2019 Legearen 96. artikuluarekin 
bat, aurkezturiko dokumentazioan Mahaiak hutsegiterik atzematen badu, edo zerbait 
falta dela uste badu, 5 egun naturaleko epea ematen ahalko du, hutsegitea zuzentzeko.  

 Kasu horretan, lizitatzaileak 6. atalean zehaztutako baliabideak erabili beharko 
ditu dokumentazioa aurkezteko.  

 Dokumentazioa zuzentzeko epea interesdunak informazioa osatu gabe duela 
amaitzen bada, prozeduratik kanpo utziko da. Gorabehera hori idatziz jasoko da.   

 8.2.- 2. gutun-azala irekitzea.-  

 2. gutun-azala Etxarri Aranazko alkatearen bulegoan irekiko da, jendaurreko 
ekitaldian.  Ekitaldia egiteko eguna eta ordua Udalaren iragarki-taulan eta web-orrian 
argitaratuko da, eta lizitatzaileei jakinaraziko zaie.   

 Kontratazio-Mahaiak behin-behinekotasunez esleituko dio baso-
aprobetxamendua ekonomikoki proposamenik onuragarriena aurkeztu duen 
lizitatzaileari.   

 2. gutun-azala irekitzearen emaitza iragarki-taulan argitaratuko da.   

 9.- SESTEOA.-  

 Behin-behineko esleipenerako proposamena interesdunei jakinaraziko zaie, eta 
sesteoa egingo da, betiere honako zehaztapen hauei jarraikiz:  

 - Postura seiren bat hobetu ahal izango da, enkanterako iragarritako ordutik hasi 
eta ondoko sei egunetan. Epea seigarren eguneko ordu berean amaituko da.  

 - Enkantean lizitatzailerik izan ez bada ere, legezko ahalmena duen edonork egin 
ahalko du; betiere, aurrez behin-behineko bermea jarri badu.  

 - Idatziz nahiz idazkariaren aurrean hitzez egin ahalko da. Edozein modutan ere, 
idazkariak eginbide bat idatziko du, aurkeztu den eguna eta ordua adieraziko dituena, 
eta interesdunak sinatu egingo du. 

 - Sesta ematea amaitu ondoren, horretarako jarritako epea bukatu eta ondoren lau 
egun baliodun izango dira beste enkante bat egiteko. Toki entitateak adjudikazioaren 
proposamenaren hartzaileari bere postura seiren bat hobetua izan dela jakinarazi 
beharko dio eta behin betiko enkantea noiz eginen den espresuki adierazi. 

 - Behin betiko enkantea egiteko, egindako hobekuntzatik ateratakoa hartuko da 
tasazio preziotzat, eta kasuan kasuko iragarkia jarriko iragarki-oholean, hurrengo 
enkantea zein egun eta ordutan izanen den gutxienez bi egun natural aurretik zehaztuta. 
Hasierakoaren modu berean egingo da enkantea. Si no concurren licitadores, se 
propondrá la adjudicación a favor del sexteante. 

 - Egindako enkantearen akta egingo da, eta haren emaitzak iragarki-taulan 
argitaratuko dira.  

 - Adjudikazioaren proposamenaren ondorengo hiru egun baliodunetan edonork 
erreklamazioa egin ahalko du idatziz, lizitatzaile izan gabe ere, lizitazioaren tramitazio 



akatsen eta, bereziki, lizitatzaileen gaitasun juridikoaren kontra, eta bere iritziz 
adjudikazioa egiteko bidezko den ebazpena eman dadila eskatu ahalko du.  

 Atal honetan ezarri ez den guztiari dagokionez, sesta emateko Nafarroako Toki 
Administrazioari buruzko ekainaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 229.6 artikuluan 
ezarritakoari jarraituko zaio.   

 10.- ENKANTEA HUTSIK.-  

 Lehen enkanterako proposamenik aurkeztu ezean edota proposamen horietatik 
bakar batek ere baldintza-plegu honetan ezarritako baldintzak betetzen ez baditu, 
enkantea hutsik gelditu dela deklaratu eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 
ekainaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 116. artikuluan eta hurrengoetan eta Nafarroako 
toki ondasunen erregelamendua onesten duen urriaren 18ko 280/1990 Foru Dekretuaren 
210. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera jokatuko da.  

 Kasu horretan, adjudikazioa eta ustiaketa Baldintza Teknikoen Pleguaren bidez 
eta Baldintza Ekonomiko Administratiboen Pleguaren bidez arautuko dira, lizitazio-
prezioari dagokionean izan ezik.   

 11.- BEHIN BETIKO ADJUDIKAZIOA ETA KONTRATUAREN 
FORMALIZAZIOA 

 Kontratazio-organoak egingo du behin betiko adjudikazioa, eta 
adjudikaziodunari eta gainerako parte-hartzaileei jakinaraziko zaie.   

 Kontratua formalizatu aurretik eta esleipen-proposamenaren jakinarazpena 
egiten denetik 7 eguneko epean, adjudikaziodunak honako dokumentu hauek entregatu 
beharko ditu:  

i. Kontratuaren ondoriozko betebeharrak konplitzeko bermea Etxarri Aranazko 
Udalaren alde utzi izanaren ziurtagiria, 5. klausulan ezarritakoarekin bat.  

Bermeak kontratua behar bezala gauzatzen dela bermatuko du, eta ez da bertan 
behera utziko harik eta berme-epea bukatzen den arte eta kontratua behar bezala 
betetzen den arte.  

ii.  Jarduera ekonomikoen gaineko zergan alta emanda dagoela frogatzen duen 
ziurtagiria eta bertan baja eman ez izanaren erantzukizuneko aitorpena. 

iii.   - Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren ziurtagiria, 
baita lizitatzaileak zerga betebeharrak dituen Administrazio Publikoen organo 
eskudunen agiriak ere, horiek eguneratuak dituela egiaztatzen dituztenak. 

iv. Gizarte Segurantzaren ordainketak eginda dituela egiaztatzen duen ziurtagiri 
ofiziala.  

v. Legedia aplikagarrian ezarritako laneko osasunari, segurtasunari eta lan-
arriskuen prebentzioari dagozkien betebeharretan egunean dagoela egiaztatzen 
duen aitorpena.  



 Kontratua formalizatuko ez balitz edo adjudikaziodunak berari egotz 
dakizkiokeen arrazoiengatik eskatutako dokumentazio guztia aurkeztuko ez balu, 
kontratazio-organoak kontratua bertan behera uztea erabaki ahal izango du, eta Udalaren 
esku utzitako behin-behineko bermea konfiskatu. Era berean, kalte-ordain osagarriak 
ordainaraztea erabaki ahal izango du, portzentaje hori gainditzen duen ororentzat.   

 12.- GASTUAK:   

 Adjudikaziodunaren kontura izango dira kontratua gauzatzeko sortzen diren 
gastu guztiak, besteak beste, honako hauek:  

 - Enkantearen iragarkiak argitaratzea, beharrezkotzat jotzen diren 
komunikabideetan.  

 - Baimenak, lizentziak eta dokumentuak eskuratzeko dokumentazioa lortzeko eta 
biltzeko behar direnak (baimenak, lizentziak, organismoen nahiz partikularren 
agiriak…).  

 - Hala badagokio, trafiko-seinaleak hornitu, jarri eta kontserbatzeko, baita 
lotearen ustiaketan segurtasuna emateko behar diren gainerako baliabideak ere.  

 - Beste edozein motatako gastuak, betiere kontratua gauzatzeko beharrezkoak 
badira.  

 Horretaz gain, adjudikaziodunak Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZa) 
ordaindu beharko du, betiere ordaindu behar zuen kopuruaren gainean kalkulatuta.   

  13.- ORDAINKETA:  

ORDAINKETAK EPEAK  

Behin betiko bermea eta 
formalizatzeko gastuak 

10 eguneko epean, behin betiko 
adjudikazioa jakinarazten zaionetik 
kontatuta.   

Lehen ordainketa: % 50 + BEZ 
(adjudikazioaren zenbatekoaren 
gainean kalkulatuta) 

15 eguneko epean, egurra mozteko 
baimena ematen den egunetik kontatuta.  

Bigarren ordainketa:  % 50 + 
BEZ (adjudikazioaren 
zenbatekoaren gainean 
kalkulatuta)  

Aprobetxamendua lizitaturiko estereo/m3-
ren erdira iristen denean.  

 Ordainketa banku-transferentzia edo banku-txekeren bidez egin ahalko da, edo 
bankuaren abal baten bitartez.  Si el pago se efectúa por cheque bancario o aval, éste 
obligatoriamente deberá ser nominativo y cruzado a nombre del Ayuntamiento de 
Etxarri Aranatz. 

 



 14.- BERANDUTZA INTERESAK.-  

 Aurreko atalean ezarritako epeen barnean egin beharko dira ordainketak, salbu 
eta adjudikaziodunak eta Etxarri Aranazko Udalak eskatutako atzerapena baimendu eta 
onartzeko berariazko erabakia hartzen badute.  

 Ordainketa berandutzen bada alderdien arteko adostasunik gabe, 
adjudikaziodunak urteko berandutza-interesa ordaindu beharko du, eta, hortaz, bere 
kontura izango dira jarduketa horiek eragiten dituzten gastu eta errekargu guztiak.  

 Toki entitateak edozein unetan konpentsatu ahal izango ditu errematanteak 
ezarritako behin betiko bermea. Horretarako, errematanteak ordaindu gabe dituen 
gastuei dagozkien zenbatekoak erabiliko ditu (iragarki eta kalteei dagozkien 
zenbatekoak, etab.).   

 15.- LANEN EXEKUZIOA ETA ERAGINDAKO KALTEAK.-  

 Aprobetxamendutik datozen produktuak atera eta garraiatzeko erabiltzen 
dituzten bide, ubideak eta gainerako lurrak ustiaketa hasi aurretik zeuden egoera berean 
utzi beharko ditu adjudikaziodunak.  Adjudikaziodunak ez ditu aprobetxamenduaren 
hondarrak bertan utziko.   

 Esleipendunaren kontura izango dira bere jarduketaren ondorioz sortutako 
kalteen garbiketak eta konponketak.  

 Pistak, bideak eta ukitutako aldea egoera onean daudela ulertzen da, salbu eta 
ustiaketa hasi aurretik alkatetzari haien gaineko idatzizko erreklamazioa aurkezten 
baldin bazaio.   

 Espresuki debeku da ateratzeko lanen ondorioz zuhaitzak bideetara botatzea. 
Horrelakorik gertatuz gero, adjudikaziodunak berehala kendu beharko ditu bertatik, eta, 
hala badagokio, zuhaitzek eragindako kalteen kostua edo zuhaitzak bidetik kentzeko 
Udalak egiten dituen lanen kostua ordaindu beharko ditu.   

 Errematatzailearen kontura izango dira hirugarrenei eragindako kalteak eta 
jarduketatik ondorioztatzen diren kalte-galerak, nahiz eta enkantearen xede diren lanak 
gauzatzeko berak kontratatu dituen langileek eragin dituzten. Kasu horretan, 
adjudikaziodunak ordaindu beharko ditu kontratua gauzatzeak dakartzan lanen ondorioz 
hirugarrenei eragiten zaizkien kalte eta galerak. 

 16. LUZAPENA.-  

 Adjudikaziodunak hala eskatzen badu, Etxarri Aranazko Udalak 3. atalean 
ezarritako epea luzatzeko baimena eman ahalko du.  

 Kasu horretan, adjudikaziodunari zehapen bat ezarriko zaio, esleipen-prezioaren 
% 2,5tik 5 10era joango dena, betiere luzapenaren iraupena zein den:  % 2,5ekoa, hiru 
hilabetetarako bada; % 5ekoa, sei hilabetetarako bada, % 10ekoa, urtebeterako bada, 
etab.   

 



 17.- ARRISKUA ETA MENTURA.-  

 Kontratua kontratistaren arrisku eta menturara gauzatuko da eta hura betetzen ari 
den bitartean gerta daitezkeen galera, matxura edo kalteak haren kontura izanen dira, 
interesdunak horietarako asegurua egitearen kalterik gabe. 

 18.- PLEGUETAN EZARRITAKO BALDINTZAK ONARTZEA.- 

 Adjudikaziodunak eta enkantean parte hartzen duten gainerako kontratistek 
plegu honetan eta baldintza tekniko partikularren pleguan ezarritako baldintzak onartzen 
dituztela ulertuko da.   

 Adjudikaziodunak berak izango du egiten dituen lanen kalitate teknikoaren 
erantzukizuna, baita kontratua gauzatzean egiten dituen utzikeriek, akatsek, metodo 
desegokiek edo okerreko ondorioek administrazioari edo hirugarrenei dakarzkieten 
ondorioena ere. 

 24.- BAIMENAK ETA LIZENTZIAK. 

 Adjudikaziodunak berak lortuko ditu zerbitzua emateko beharrezkoak diren 
baimen eta lizentzia ofizial zein partikularrak.  

 20.- KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK LAN-, GIZARTE- ET A 
INGURUMEN-ARLOAN  

 Adjudikazioduna beharturik dago lan, gizarte-segurantza eta osasuneko 
segurtasun eta osasuneko arloan indarra duten xedapenak betetzera. 

 21.- KONTRATISTAREN BESTE BETEBEHAR BATZUK.-   

 Aplikatzekoa zaion araudian ezarritako betebeharrez gain, kontratistak honako 
baldintza hauek ere bete beharko ditu:  

 - Hizkuntzari lotutako betebeharrak: Kontratistak euskaraz izango ditu 
udalarekiko harremanak, gutxienez ere, idatzikoak direnak (ordainagiriak, aktak, etab.). 
Era berean, enpresak jartzen dituen seinale guztiek (kartelak, errotuluak, etab.) 
gutxienez ere euskaraz idatzita egon beharko dute.  

 - Biltegiratzea:  Adjudikaziodunak bakarrik erabili ahal izango ditu basozainek 
eta Etxarri Aranazko udal langileek adierazitako kargatzeko tokiak.  

 - Egurra mozteko lizentzia: Aprobetxamendua hasi aurretik, adjudikaziodunak 
Eskualde Atlantikoa Kudeatzeko Atalak egindako egurra mozteko lizentzia eskuratu 
beharko du, basoan sartzeko aurretiazko baldintza baita.  

 - Bideak eta mendiko pistak: Adjudikaziodunak egoera onean mantendu beharko 
ditu kontratua gauzatzeko erabiltzen dituen bideak eta pistak.   

 Egurra mendia guztiz lehor dagoenean garraiatu beharko da, eta ahal dela, 
ekainetik iraila bitartean.  Horrela izan ezean, Udalak garraio-lanak geldiarazi ahal 
izango ditu.   



 22.- KONTRATUA GAUZATZEKO BEHAR DIREN LANGILEAK ET A 
BALIABIDE MATERIALAK.- 

 Langile guztiak lanak egiteko titulu egokiaren jabe izango dira. Esleipendunaren 
kontura izango dira kontratua gauzatzeko behar diren langileak eta baliabide materialak.  

 23.- ARAUBIDE JURIDIKOA. 

 Baldintza-plegu honetan jasotzen ez den orotan eta sor daitezkeen era guztietako 
zalantzak edo gatazken kasuan, Baldintza Teknikoen Pleguari eta indarreko foru-
legediari (Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legea, Nafarroako 
Toki Administrazioari buruzko Foru Legea, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 6/90 
Legea, Nafarroako Toki Entitateen Ondasunen Erregelamendua eta aplikatzen ahal diren 
gainerako lege xedapenak) jarraituko zaizkie. 

 Horrenbestez, orrietako xedapenen interpretazioen ondoriozko gertakari guztiak 
aurrena Kontratazio Organoak ebatziko ditu, eta horren ebazpenen aurka Nafarroako 
Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean aurreikusitako 
errekurtsoak jarri ahal izango dira.  

 

 

Etxarri Aranatzen, 2019ko urriaren 10ean 

Alkateordea: Lur Iosu Larraza Lopez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ERANSKINA:  ERANTZUKIZUNPEKO AITORPENA 

 

Izena:………………………………………………………………… NAN:……………… 

Bizitokia: ……………………………… Helbidea: ….......................Helbide 

elektronikoa:…………………….Telefono zenbakia: …………………………….. . Honako 

entitate hau ordezkatuz eta haren izenean: .................................................................. 

Helbidea: ................................................................................... IFZ:...............................   

 

HONAKOA ADIERAZTEN DUT, NIRE ARDURAPEAN:  

 

LEHENA:  Parte hartu nahi dudala ETXARRI ARANAZKO H ERMENDIKO 01/2019 
OIHAN-APROBETXAMENDUA ENKANTE PUBLIKO BIDEZ SALTZEK O 
KONTRATUAN.  

 

BIGARRENA: Apirilaren 13ko 2/2018 Legearen 55.1 artikuluan ezarritako baldintza 
guztiak betetzen ditudala, eta zehazki, honako hauek:  

 - Nortasun juridiko eta jarduteko gaitasun osoa dut, eta sinatzailea nire ordezkaria 
dela.   

 - Kontratatzeko debeku egoeran ez nagoela, eta indarreko legediak ezarritako lan- 
eta zerga-betebeharren betetzean egunean nagoela.  

 - Kontratuaren xede diren prestazioak gauzatzeko gainerako lege baldintzak 
betetzen ditudala, bai eta kontratazio-pleguetan ezarritakoak ere.   

 - Hona jakinarazpenetarako helbide elektronikoa: 
……………………………………… 

 - Beste entitate batzuen idatzizko konpromisoa dudala bitartekoak atxikitzeaz edo 
baliabideak erabiltzeaz, hala denean. 

 

HIRUGARRENA: Konpromisoa hartzen dudala, esleipen-hartzaile aukeratuz gero edo 
hala eskatzen zaidan kasuetan, adierazpen honen bigarren atalean aipatzen diruen 
dokumentuak baditudala eta baliozkoak direla egiaztatzeko.   

 

…………………..………………, 20…(e)ko…………..(a)ren……………..(e)an 

Data. Lizitatzailearen sinadura.   

 

 

 



 

II. ERANSKINA ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

Izena:………………………………………………………………… NAN:……………… 

Bizitokia: ……………………………… Helbide elektronikoa: 

..............................................Telefonoa:……………………. 

 Nire izenean  

 ………………………-ren izenean (IFZ zk.:…………………) 

 

AZALTZEN DUT: 

- Behin aipatutako kontratua gauzatzeko egindako plegu tekniko eta ekonomiko-

administratiboa ikusita, kontratua baldintza horiei  hertsiki lotuz egiteko konpromisoa 

hartzen dut. Hona hemen eskaintza:………………………….(letratan eta zenbakitan) 

………….euro, BEZ kanpo. 

 

Eskaintza ekonomikoa egiteko kontuan hartu ditugu indarreko xedapenetatik 

ondorioztatzen diren betebeharrak honako hauei dagokienez: fiskalitatea, ingurumenaren 

babesa, enpleguaren babesa, genero-berdintasuna, lan-baldintzak, laneko arriskuen 

prebentzioa eta lan-arloko gainerako xedapenak, desgaituen laneratze eta gizarteratzea. 

 

 

 

 

…………………..………………, 20…(e)ko…………..(a)ren……………..(e)an 

Data. Lizitatzailearen sinadura.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 


