
“ESKUALDEKO HIRI GARRAIOAREN ETA TAXIAREN ZERBITZUKO HIRI-ALTZARIEN 
KUDEAKETAREN KONTZESIOA” LIZITAZIOAREN GAINEAN SORTUTAKO ZALANTZEN 

ERANTZUNAK 
 
1. GALDERA: Administrazio baldintzen pleguko “LIZITATZAILEAK AURKEZTU BEHAR 
DITUEN DOKUMENTUAK” 4.1 puntuan, lehen gutun-azalari erreferentzia egiten 
zaionean, 9., 10. eta 11. orrialdeetan, ez dago “e)” puntua eta “f)” puntua errepikatu 
egiten da. Transkribatze akatsa da?  

 
1. GALDERAREN ERANTZUNA: Transkribatze akatsa da: ondoz ondo “f”, “g” eta “f” 
izendatuta dauden atalek “e”, “f” eta “g” izan behar dute, hurrenez hurren. Horrek ez dakar 
aldaketa materialik lehen gutun-azaleko edukian, 9. klausulako 4.1 ataleko epigrafe guztietan 
ezarritakoari erantzun beharko baitzaio, zerrendan aurretik duen letra gorabehera. 

 
2. GALDERA: Administrazio baldintzen pleguan, “LIZITATZAILEAK AURKEZTU BEHAR 
DITUEN DOKUMENTUAK” 4.1 puntuan, lehen gutun-azala dela-eta, c) puntuan 
(Kaudimen ekonomiko eta teknikoaren baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten 
dokumentuak, plegu honetako 6. klausulan ezarritako baldintzetan), “6. klausulan” 
esaten duenean “5. klausulan” esan beharko luke? Akatsa bada 6. klausulari 
erreferentzia egitea, ez zaie erreferentzia egin behar ekipoei lehen gutun-azalean? Soil-
soilik teknikoan? 

 
2. GALDERAREN ERANTZUNA: Akats materiala dago eta pleguak 6. klausulari erreferentzia 
egiten dion tokian (9. klausula, 4.1 atala, lehen gutun-azala) erreferentzia 5. klausulari 
egindakotzat hartu behar da. Hau da, kaudimen teknikoaren eraginetarako, ez dira aurkeztu 
behar 6. klausulak erreferentzia egiten dien gutxieneko bitartekoak, baizik eta horiek bigarren 
gutun-azalean jaso behar dira idatziz, 8.1.1 esleitze irizpidearen eraginetarako.  

 
3. GALDERA:  Administrazio baldintzen pleguko 5. klausulan, 2. puntuan (Kaudimen 
teknikoa), “Egindako zerbitzuak edo lanak egiaztatuko dira organo eskudunak jaulkitako 
edo onartutako ziurtagirien bidez…” dioen paragrafoan, argitu behar da “ziurtagiri 
horiek zuzenean komunikatuko dizkio agintari eskudunak kontratatze organoari” dioen 
zatia. Nahikoa litzateke, gure kasuan, Mankomunitateak ziurtagiri bat jaulkitzea guri, 
egungo kontzesiodunak garela eta ongi gauzatu dugula adierazten duena? Edo nahikoa 
da sinatzailearen adierazpena.   

 
3. GALDERAREN ERANTZUNA: Lizitatzaileak ziurtagiria eska dezake eta lehen gutun-azaleko 
dokumentuei gehitu, edo, gainerakoan, kaudimen teknikoa betetzeari erreferentzia egin 
diezaioke hor Mankomunitatearekin duen kontratuaren bidez. Kasu horretan, Mankomunitatea 
izango da ziurtagiria sartu eta egiaztatuko duena. 

 
4. GALDERA. NANaz gain, sozietateen kasuan, IFK ere aurkeztu behar 
dugu?  

 
4. GALDERAREN ERANTZUNA: Modeloak eranskin moduan ageri diren adierazpen 
guztietan gehitzen da IFK. 


