
 
 

 

 

 

 

 

1. XEDEA 

 
Azti Fundazioak lehiaketa publiko bidezko lizitazio-prozedura irekiko duela iragarri du, 

AZTIk Bizkaian (Derio eta Sukarrieta) eta Gipuzkoan (Pasaia) dituen zentroetarako 

obrak gauzatzeko eta instalazioak, altzariak eta teknologia egokitzeko proiektua 

idazteko (aurrerantzean, kontratua). Egikaritze-proiektua idazteko, 1. eranskinean 

erantsitako diseinu-aurreproiektua hartuko da erreferentziatzat. Aurreproiektu hori izango 

da bertan deskribatutako beharrak betetzeko behar den obra zibila, altzariak eta teknologia 

egiteko oinarria. Aurreproiektu horren gainean, diseinuan eta ekipamenduan hobekuntzak 

aurkeztu ahal izango dira, eta, kasu bakoitzean, hobekuntza horiek dakarten balio-

ekarpenak justifikatu ahal izango dira, AZTI Fundazioak hiru eraikinetan esku-hartze 

honekin lortu nahi dituen helburuak lortzeari dagokionez. 

Egikaritze-proiektuak plan bat ere jaso beharko du, jardueraren garapena eta hiru 

eraikinetan esku hartzeko jarduketak bateragarri egiteko. Eskakizun hori proposamen 

guztiek barne hartu behar duten puntua da, eta obra-proiektua gauzatzeko zehaztapen 

teknikoen barruan baloratuko dira. 

Lizitatzaileak obrak gauzatzeko proiektua egin beharko du, Eraikuntzaren Antolamenduari 

buruzko 38/1999 Legearen, Eraikuntzaren Kode Teknikoaren, indarrean dauden arauen eta 

iragarki honekin batera doan eranskin teknikoaren arabera (aurrerantzean, “Eranskin 

Teknikoa”). Eranskin teknikoa 7. paragrafoan zehaztutako baldintzak betetzen dituzten 

lizitatzaileei emango zaie. 
 

2. GAUZATZEKO EPEA 

 

Hiru ikastetxeetan egin beharreko jarduketen xehetasun-proiektua gauzatzeko eta idazteko 

epea, partida bakoitzerako banakako prezioak dituzten jardueren banakapena barne, eta 

azken dokumentuan obra zibileko, altzarigintzako eta teknologiako jarduketak argi eta garbi 

bereizita, ezingo da hiru hilabetetik gorakoa izan. 

Hiru hilabeteko epea kontratua sinatzen denetik aurrera aktibatuko da. 
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3. ESKAINTZA EKONOMIKOA 

 

Lizitazio honetarako onartuko den gehieneko eskaintza ekonomikoa ehun eta laurogei 

mila eurokoa da (180.000,00€), zergak barne hartu gabe.  

Fakturazioa honela egingo da: 

• %30eko faktura kontratua sinatzean.  

• Gainerako %70aren beste faktura bat, zerbitzua behar bezala amaitzen denean. 

Fakturak jaulki eta hurrengo 60 egunetan ordainduko dira. 

 

4. PROPOSAMENAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK 

 

Jasotako proposamenak irizpide hauen arabera baloratuko dira: 
 

Eskaintza ekonomikoa      %50 

Doitasun teknikoa       %35 

Aurreproiektuarekiko hobekuntzak    %10 

Gizarte Erantzukizun Korporatiboko Politikak   %5  

 

Eskaintza ekonomikoa: eskaintzarik txikienari emango zaio puntuaziorik altuena, eta 

gainerako eskaintzei formula honetatik ondorioztatzen den puntuazioa emango zaie: 

 

𝐸𝑠𝑘𝑎𝑖𝑛𝑡𝑧𝑎 𝑡𝑥𝑖𝑘𝑖𝑒𝑛𝑎

𝐴𝑢𝑟𝑘𝑒𝑧𝑡𝑢𝑡𝑎𝑘𝑜 𝑒𝑠𝑘𝑎𝑖𝑛𝑡𝑧𝑎
𝑥 50 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢 

 

Egokitzapen teknikoari eta hobekuntzei buruzko ataletan, eskaintzetan honako hauek 

baloratuko dira: lankidetzan aritzeko lanpostuen baldintzak betetzea, altzarien ezaugarriak 

eta aurreproiektuan definitutako beste alderdi batzuk, hala nola adimen artifiziala lantokien 

(argia, giroa, airearen kalitatea, etab.), baterako lan-eremuen eta kontzentrazio-eremuen 

ongizatea kontrolatzeko, eta elkarlanerako eta sarerako proposatutako teknologia. 

Proposatutako hobekuntzak kontuan hartuko dira, aurreproiektuan deskribatutako edozein 

puntu teknikotan hasieran zehaztutakoari irtenbide hobea emateko gaitasunaren arabera. 

Espazioak hobeto aprobetxatzeko hobekuntzak, horien funtzionaltasuna, altzari motak eta 

teknologia izan daitezke. 

 

Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza ohiz kanpo txikia dela jotzen bada, 

AZTIk dagokion justifikazioa egiteko eskatuko dio lizitatzaileari. 



 

5. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

 

Lizitatzaileek Irati Velezi aurkeztu ahal izango dizkiote proposamenak ivelez@azti.es 

helbide elektronikoan eta AZTIren edozein zentrotan, iragarki hau AZTI Fundazioaren 

webgunean argitaratzen denetik 2022ko urriaren 31ko 12:00ak arte. 

Lizitatzaileek helbide honetara jo ahal izango dute informazio tekniko gehigarria 

jasotzeko: 

AZTI 

Norentzat: Borja Alberdi 

Tel. 34 94 657 40 00 

Mail: balberdi@azti.es  

Eskaintzak ez dira onartuko baldin eta ohiz kanpo baxuak badira (justifikaziorik ezean), 

azpikontratazioari buruzko araudia urratzen badute edo ez badituzte betetzen ingurumen, 

gizarte edo lan arloan, nazioan edo nazioartean aplikatzekoak diren betebeharrak, 

indarrean dauden sektoreko hitzarmen kolektiboak ez betetzea barne. 

Lizitatzaile jakin bat kanpoan uztea erabakiz gero, AZTIk berariaz jakinaraziko dio 

kanporatze hori baztertutako lizitatzaileari. 

 

6. ESLEIPENA 
 

 

Eskaintzak aurkezteko adierazitako egunean jaso ondoren, eskaintzak aurkezteko azken 

egunetik 3 asteko epean, lizitazioaren emaitza AZTI Fundazioaren webgunean 

argitaratuko da. 

 

7. KONTRATAZIORAKO BALDINTZAK 

 

Hautatutako erakundeak 15 egun balioduneko epean, ebazpena AZTI Fundazioaren 

webgunean argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita, honako 

dokumentazio hau aurkeztu beharko du: 

 

• Lizitatzailearen nortasuna eta jarduteko gaitasuna eta, hala badagokio, haren 

ordezkaritza egiaztatzen duten agiriak: eratze-eskritura edo -agiria, estatutuak edo 
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sortze-egintza, jarduera arautzen duten arauak jasotzen dituztenak, kasuan kasuko 

erregistro publikoan behar bezala inskribatuta, kasuan kasuko pertsona juridiko 

motaren arabera. 

 

• Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialean edo Estatuko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean izena emanda dauden 

lizitatzaileek Erregistroko letradu arduradunak emandako indarreko inskripzio-

ziurtagiriaren kopia aurkeztu ahal izango dute, (i) idatz-zati honetan eskatutako 

dokumentazioaren ordez. Inskripzio-ziurtagiriarekin batera, lizitatzaileak sinatutako 

erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, non adieraziko baita 

dokumentuan jasotako inguruabarrak ez direla aldatu.  

 

• Ekonomia- eta finantza-kaudimena egiaztatzen duten agiriak: kontratu honen 

esparruko urteko negozio-bolumena, amaitutako azken hiru ekitaldi 

ekonomikoetatik bolumen handieneko urtean kontratu honen zenbatekoa halako 

hiru izan beharko duena, gutxienez. 

 

• Onartutako eta Merkataritza Erregistroan gordailututako urteko kontuak aurkeztu 

beharko dira, enpresaburua erregistro horretan inskribatuta badago, eta, bestela, 

inskribatuta egon behar duen erregistro ofizialean gordailututakoak. Merkataritza 

Erregistroan inskribatuta ez dauden banako enpresaburuek urteko negozio-

bolumena egiaztatuko dute Merkataritza Erregistroak legeztatutako inbentario-

liburuen eta urteko kontuen bidez. 

 

• Gaitasun teknikoa edo profesionala egiaztatzen duten agiriak: kontratu honen 

helburuaren antzeko zerbitzuak ematen esperientzia izatea, azken hiru ekitaldi 

ekonomikoetan exekuziorik handiena izan duen urtean, kontratu honen 

zenbatekoaren hiru aldiz gutxienez kontratuak behar bezala egin direnean. 

 

• Hala badagokio, eskatutako kaudimena egiaztatzeko, azken 3 urteetan egindako 

zerbitzu edo lanen zerrenda aurkeztu beharko da, eta zerrenda horretan, zerbitzu 

edo lan horien zenbatekoa, data eta hartzailea (publikoa edo pribatua) adierazi 

beharko dira. Egindako zerbitzu edo lan horiek organo eskudunak emandako edo 

ikus-onetsitako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira, hartzailea sektore publikoko 

erakunde bat denean; hartzailea subjektu pribatu bat denean, hark emandako 

ziurtagiri baten bidez; edo, ziurtagiri hori ez badago, esleipendunaren adierazpen 



 

baten bidez, prestazioa egin dela egiaztatzen duten bere esku dauden agiriekin 

batera. 

 

• Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen 

duen egiaztagiria. 

 

• AZTIren Hornitzaileen Jokabide Kodea bete izanaren ziurtagiria, www.azti.es orritik 

deskargatu ahal izango dena. 

 

• Esleipendunak SPKLren 71. artikuluan ezarritako kontratatzeko debekurik ez duela 

dioen erantzukizunpeko adierazpena, iragarki honetan (8. puntua) jasotako 

ereduaren araberakoa. 

• Erantzukizunpeko adierazpena, iragarki honen 8. puntuan jasotako ereduaren 

araberakoa, esleipendunak, eskatutako kaudimena eta/edo baliabideak atxikitzeko 

konpromisoa egiaztatzeko, beste erakunde batzuen kaudimenean eta/edo 

bitartekoetan oinarritu nahi badu. 

 

8. KONTRATUA 

 

Jarduteko gaitasun osoa duten, kontratatzeko debekurik ez duten, iragarki honen 7. 

puntuan eskatutako dokumentazioa behar bezala aurkezten duten eta kontratuaren xede 

diren prestazioetarako eska daitekeen enpresa- edo lanbide-gaikuntza duten pertsona 

natural edo juridikoek, espainiarrek zein atzerritarrek, AZTIrekin kontratatu ahal izango 

dute. 

Halaber, aldi baterako horretarako eratzen diren enpresaburu-elkarteek AZTIrekin 

kontratuak egin ahal izango dituzte, eta ez da beharrezkoa izango eskritura publikoan 

formalizatzea kontratua haien alde esleitu arte. 

Klausula honetan aipatzen diren kontratatzeko gaitasunari, kaudimenari eta debekurik ezari 

buruzko inguruabarrak kontratuak irauten duen bitartean bete beharko dira. 

Kontratu-izaera izango dute, eta esleipendunak nahitaez bete beharko ditu honako agiri 

hauek, esleipenaren ondoren formalizatzen den kontratuaz gain: 

• Iragarki hau. 

• Eranskin teknikoa. 
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• Esleipendunak aurkezten duen eskaintza. 

• AZTIko Hornitzaileen Jokabide Kodea. 

 

8.1. Kontratua burutzea 

7. puntuan aurreikusitako dokumentazioa jaso eta 15 egun balioduneko epean hobetuko 

da kontratua, agiri pribatu bidez formalizatuta. Hala ere, esleipendunak kontratua eskritura 

publiko bihurtzeko eskatu ahal izango du, eta bere kontura izango dira dagozkion gastuak. 

 

8.2. Kontratua gauzatzea. 

Kontratua honako baldintza hauen arabera gauzatuko da: 

a) Esleipendunak bere termino eta baldintzen arabera gauzatuko du kontratua, iragarki 

honetan, eranskin teknikoan eta esleipendunak aurkeztutako eskaintzan 

xedatutakoaren arabera, eta AZTIk, hura interpretatuz, esleipendunari emandako 

jarraibideen arabera. 

b) Lan-arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko segurtasun eta osasunaren 

arloan indarrean dauden legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko xedapenak 

bete behar ditu kontratuak. 

c) AZTIk edozein unetan eta edozein bitarteko erabiliz kontrolatu, egiaztatu eta 

gainbegiratu ahal izango du kontratu-betebeharrak behar bezala betetzen direla eta 

kontratua behar bezala gauzatzen dela. Esleipendunak ezingo ditu oztopatu AZTIk 

egindako ikuskapen- eta kontrol-lanak 

d) Esleipendunaren langile guztiak haren mende egongo dira soil-soilik, eta 

esleipendunak enpresaburu izateari datxezkion eskubideak eta betebeharrak 

izango ditu, eta ezin izango zaio inolako erreklamaziorik egin AZTIri lan-harreman 

horien edo gainerako betebeharren ondorioz. 

e) Esleipendunak datu pertsonalak babesteari buruzko estatuko eta Europar 

Batasuneko araudia bete beharko du. 

f) Ezin izango da kontratu osoa edo zati bat azpikontratatu, AZTIk berariaz eta idatziz 

horretarako baimena eman ezean. 

 

8.3. Esleipendunaren kontratu-betebeharrak: 

a) Bere kontura, bere jardueran aritzeko behar dituen lizentzia eta baimen guztiak 

lortzea. Era berean, kontratuaren xede diren prestazioak egiteko eska daitekeen 

enpresa- edo lanbide-gaikuntza izan beharko du. 



 

b) Une bakoitzean aplikatzekoa den indarreko araudi sektorialean xedatutakoaren 

arabera ematea zerbitzuak. Horretarako, esleipendunak eta esleipendunaren 

langileek unean-unean indarrean dagoen araudiak eskatzen duen edozein 

betebehar betetzen dutela egiaztatzen duten ziurtagiri guztiak izan beharko dituzte. 

c) Kontratua gauzatu bitartean, esleipendunari bere lanbidean jarduteko eskatzen 

zaizkion estaldura eta aseguru propioak kontratatzea edo mantentzea, gutxienez. 

d) Kontratua betearazteko behar diren eragiketen ondorioz hirugarrenei eragiten 

zaizkien kalte eta galera guztien kalte-ordaina. 

e) AZTIk kontratua behar bezala garatzeko eta betetzeko beharrezkotzat jotzen dituen 

zerbitzuak ematea, ordainketa osagarririk egiteko eskubiderik gabe, hala nola lan-

bileretara edo informazio-bileretara joatea. Betebehar horrek kontratua amaitu arte 

iraungo du. 

 

8.4. Erantzukizuna 

Esleipendunaren betebeharra izango da kontratua gauzatzeko behar diren eragiketen 

ondorioz hirugarrenei eragiten zaizkien kalte eta galera guztiak ordaintzea. 

Esleipenduna izango da egiten dituen lanen eta egiten dituen prestazio eta zerbitzuen 

kalitate teknikoaren erantzulea, bai eta kontratua gauzatzean egindako ez-egite, akats, 

metodo desegoki edo ondorio desegokiek AZTIrentzat edo hirugarrenentzat izan ditzaketen 

ondorioen erantzulea ere. 

Esleipendunak erantzukizuna izango du obrak egiten edo ustiatzen diren bitartean, obrak 

gauzatzeko proiektua oinarri hartuta, AZTIri nahiz hirugarrenei eragiten zaizkien kalte eta 

galerengatik, obrak gauzatzeko proiektuaren akats edo gabezia teknikoengatik, edo 

obrak egin dituen legezko edo arauzko aginduen akats materialengatik, ez-egiteengatik edo 

arau-hausteengatik, baldin eta horiek esleipendunari egotzi bazaizkio. Paragrafo honetan 

aurreikusitakoak ez die kalterik egingo legez bidezkoak izan daitezkeen bestelako 

erantzukizunei; bereziki, esleipendunak proiektuaren egile izateari dagozkionei. 

 

8.5. Harrera eta berme-epea 

Esleipendunak kontratua bete duela ulertuko da esleipendunak, bere baldintzen arabera 

eta AZTIren nahierara, kontratu osoa egin duenean. 

Kontratuaren arduradunari dagokio kontratuaren betearazpena gainbegiratzea, erabakiak 

hartzea eta beharrezko jarraibideak ematea, kontratua behar bezala egingo dela 

ziurtatzeko, AZTIk esleitzen dizkion ahalmenen esparruan. 



 

Esleipendunak nahitaez bete beharko ditu kontratuaren arduradunak ematen dituen 

jarraibideak. 

Esleipendunak egindako prestazioak ez baditu prestazioa jasotzeko beharrezko baldintzak 

betetzen, jarraibide egokiak emango dira, idatziz, ikusitako akatsak zuzentzeko eta 

betebeharrak horretarako ezarritako epean betetzeko, eta ez dira jasoko jarraibide horiek 

gauzatu arte. Azkenean egindako lanak ez badatoz bat kontratatutako prestazioarekin, 

esleipendunari egotz dakizkiokeen akats edo akatsen ondorioz, AZTIk atzera bota ahal 

izango ditu, eta esleipendunak itzuli egin beharko ditu jasotako zenbatekoak. Nolanahi ere, 

egikaritze-proiektua jaso ahal izateko, ikus-onetsia egon beharko du. 

Berme-epea indarrean dagoen legerian jasotakoa izango da. 

 

8.6. Kontratua aldatzea. 

Kontratua AZTIk eta esleipendunak adostuta bakarrik aldatu ahal izango da. 

 

8.7. Konfidentzialtasuna eta sekretu-betebeharra 

Esleipendunak eskura dezakeen informazio guztia konfidentziala da. Esleipendunak, bai 

eta bere ardurapeko langileek ere, ezin izango dute inolako daturik erabili beretzat, ezta 

hirugarrenei eman ere, AZTIk baimenik eman gabe; eta behartuta daude eskura dituzten 

bitarteko guztiak jartzera, edozein informazio konfidentziala eta erreserbatua izan dadin. 

Konfidentzialtasun-betebehar hori 10 urteko epean mantenduko da, kontratua 

betearaztearen ondorioz eskura duen informazioa jakiten denetik zenbatzen hasita. 

 

8.8. Jabetza intelektuala eta/edo industriala 

AZTIrentzat sortu, asmatu, diseinatu edo garatu den eta jabetza intelektualeko eta/edo 

industrialeko eskubideen bidez babes daitekeen obrak gauzatzeko proiektuaren eta 

kontratuaren xede diren zerbitzuak gauzatzearen beste edozein emaitzaren jabetza, oso-

osorik edo edozein fasetan, AZTIrena izango da esklusiboki. AZTIk, beraz, obrak 

egikaritzeko proiektua erabili ahal izango du obrak egiteko, bai zuzenean, bai hirugarren 

baten bidez. 

Aurreko guztia, hargatik eragotzi gabe egile-eskubide moralak eta/edo asmatzaile gisa 

onartua izateko eskubidea, Jabetza Intelektualaren Legearen Testu Bategina onartzen 

duen apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuan eta/edo Patenteen uztailaren 

24ko 24/2015 Legean ezarritakoaren arabera, esleipendunari dagozkionak, eta AZTIk 

behar bezala bete beharko ditu. 



 

 

8.9. Kontratua iraungitzea 

Kontratua suntsiarazi ahal izango da, indarrean dagoen legedian aurreikusitako eta 

aplikatzekoak diren arrazoiez gain, honako arrazoi hauengatik: 

a) Hitzartutako kontratu-epea amaitzea. 

b) Berariaz eta idatziz ebaztea, ados jarrita. 

c) Alderdi batek kontratuan eta/edo gainerako kontratu-agirietan bere gain hartutako 

betebeharretako edozein ez betetzea, betiere ez-betetze hori ez bada zuzendu 

hogeita hamar (30) egun naturaleko gehieneko epean, zuzenketa-eskaera 

idatziaren ondoren, salbu eta ez-betetze hori zuzenezina denean edo alderdi 

salatzaileak betetzea ezinezko egiten duenean; kasu horretan, ebazpena 

berehalakoa izan ahal izango da, eta hori, edozein kasutan, edozein alderdiri 

dagozkion kalteen erreklamazioa eta kalteak alde batera utzita. 

 

8.10. Araubide juridikoa eta jurisdikzio eskuduna 

Kontratua pribatua da, eta haren klausulen arabera arautuko da, eta, osagarri gisa, 

aplikatzekoa den Espainiako legerian aurreikusitakoaren arabera. 

Sortzen diren gatazkak ebazteko eskumena Bilboko auzitegiena izango da, eta uko egingo 

dio esleipendunari legokiokeen beste edozein forori. 

 

9. DATUAK BABESTEKO ERREGELAMENDU OROKORRA 

 

Arduraduna: Izena: AZTI FUNDAZIOA - IFK: G48939508 Posta helbidea: 

TXATXARRAMENDI UGARTEA Z.G. SUKARRIETA (BIZKAIA) Telefonoa: 946574000 

Helbide elektronikoa: lopd@azti.es.  

"AZTI FUNDAZIOAn ematen diguzun informazioa tratatzen dugu, zure eskaera egiteko, 

zerbitzuak fakturatzeko eta merkataritza harremanak mantentzeko. Zure datu pertsonalen 

tratamenduaren oinarri juridikoa merkataritza harremanak izateko eta zerbitzuak emateko 

dugun interes legitimoa da, eta behar-beharrezkoak dira helburu horretarako. Emandako 

datuak gorde egingo dira merkataritza harremanak dirauen bitartean edo legezko 

betebeharrak betetzeko behar diren urteetan, eta, harremana amaitu ondoren, 

erantzukizunak sor daitezkeen neurrian. Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legezko 

betebeharren bat dagoenean izan ezik, ezta zerbitzu tekniko eta informatikoen eta 

auditoretzaren hornitzaileei ere. Halaber, ez du inola ere zure datu pertsonalen nazioarteko 

transferentziarik egingo. Eskubidea duzu AZTI FUNDAZIOAn zure datu pertsonalak 
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tratatzen ari garen jakiteko; ondorioz, eskubidea duzu zure datu pertsonaletan sartzeko, 

datu okerrak zuzentzeko edo ezabatzeko eskatzeko, datuak jada beharrezkoak ez 

direnean, baita ere aurkaratzeko, mugatzeko eta lekualdatzeko eskubidea ere, datuen 

babesari buruz aplikatu beharreko araudian xedatutako terminoetan, goian adierazitako 

helbidera idatziz jakinaraziz. Halaber, erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute 

kontrolerako agintaritza eskumendunaren aurrean. 

 

10. EREDUAK 

 

10.1. Erantzukizunpeko adierazpenaren eredua. 

 

D./Dª […], con domicilio en […] y D.N.I. nº […], en nombre propio o en representación de 

[…], con domicilio en […] y D.N.I. o C.I.F. nº […], en plena posesión de su capacidad jurídica 

y de obrar, enterado de la licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación, 

por FUNDACIÓN AZTI – AZTI FUNDAZIOA (“AZTI”), de la redacción del proyecto de 

ejecución de obras, mediante la presente 

DECLARA 

Primero. - Que, a fecha de presentación de la presente oferta, no está incursa en ninguna 

de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Segundo. - Que, Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Tercero. -Que, Está dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el 

epígrafe correspondiente al objeto del contrato y que no se ha dado de baja en la matrícula 

del citado impuesto.  

 

 

En […], a […] de […] de […]. 

[Firma] 

 
 
 



 

 

10.2. Adierazpenen erantzukizunpeko adierazpenaren eredua, baldin 

eta esleipendunak, eskatutako kaudimena eta/edo eskatutako 

baliabideak atxikitzeko konpromisoa egiaztatzeko, beste erakunde 

batzuen kaudimenean eta/edo bitartekoetan oinarritu nahi badu. 

 

(OHARRA: esleipendunak eskaintzarik onena aurkeztu badu bakarrik aurkeztu behar da, 
eta esleipendunak, eskatutako kaudimena eta/edo baliabideak atxikitzeko konpromisoa 
egiaztatzeko, beste erakunde batzuen kaudimenean eta/edo bitartekoetan oinarritu nahi 
badu. Hirugarren erakundeak osatu behar du) 

 

D./Dª […], con D.N.I. […], como representante legal de la empresa […], con C.I.F. […], 

manifiesta que conoce en todo su alcance las condiciones de la licitación para la 

contratación de la redacción del  Proyecto de Ejecución de Obras para los centros de AZTI 

en Bizkaia (Derio y Sukarrieta) y en Gipuzkoa (Pasaia).( (en adelante, el “Contrato”), a la 

que concurre el adjudicatario […] (nombre del empresa adjudicataria), y manifiesta su 

voluntad irrevocable de poner a disposición de dicho adjudicatario los medios necesarios 

para la ejecución del Contrato, con aceptación expresa de lo dispuesto en el artículo 1257.2 

del Código Civil, debiendo autorizarse expresamente por FUNDACIÓN AZTI – AZTI 

FUNDAZIOA su sustitución o modificación. 

 

La presentación de este escrito ante FUNDACIÓN AZTI – AZTI FUNDAZIOA tendrá los 

efectos de aceptación de dicho compromiso.  

 

En […], a […] de […] de […]. 

 

 

[Firma] 

 

11. ERANSKIN TEKNIKOA 

 

AZTI FUNDAZIOAK SUKARRIETAN, PASAIAN ETA DERION DITUEN HIRU 
LANTOKIETAKO ESPAZIO FISIKOAK ALDATZEKO ETA EGOKITZEKO 
AURREPROIEKTUA. 



 

Iragarkian eskatutako baldintzak betetzen dituzten lizitatzaileek konfidentzialtasun-
akordio bat sinatu ondoren eskuratu ahal izango dute eranskina. Akordio hori 
iragarkian adierazitako helbidean eskatu beharko dute (ivelez@azti.es). 
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