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ERANSKINA

OBRA KONTRATISTA 

Esperientzia Eraikuntzan

Espediente kodea: 

Enpresa:



  

  

JARRAIBIDEAK  

A koadroa 

Koadro independenteak erabiliko dira, eskatzen den azpitalde bakoitzerako.  

Eraikin osoak eraiki badira, C taldearen azpitaldeen sailkapen-zerrenda bere osotasunean izateko nahikoa izango da C-2 edo 
C-3 azpitaldeen koadroak gutxienez betetzea, horietan lortuko den sailkapen onena gainontzeko taldeetara zabalduko delako.  

Talde batean lortuko den kategoriak bide emango dio bertako azpitalde guztietan kategoria bera duen sailkapenari, salbu eta 
horietako bati zuzenean kategoria handiago bat egokitu bazaio, kasu horretan handiago horri eutsiko baitzaio. 

Kontratu batek izaera ezberdinetako obrak –azpitalde ezberdinei dagozkienak– hartzen baditu, behar beste A koadro erabiliko 
dira; koadro horietako bakoitzean kontratuaren zenbateko osoa jarriko da hirugarren zutabean, eta urtealdi osoarekiko 
azpitalde bakoitzari dagokion zenbateko partziala laugarren zutabean.  

Nahiz eta espedientean A koadro-ereduaren ale bakarra egon, sailkatzea nahi dituen azpitalde guztietarako koadroak 
betetzeko behar dituen beste kopia egingo ditu enpresak.  

3. zutabea 

Kontratuaren zenbateko osoa esleitu behar da, BEZik gabe, gerora onartutako aldaketak, berrikusketak eta hasierako 
aurrekontuaren likidazioak sartuz. 

5. zutabea 

Espedientean. 

  

B koadroa 

Eskatzaileak azken hamarkadan egindako edozein motatako lanen urteko zenbatekoari buruz ari da, eta bereizketa izango da 
Administrazioarekin kontratatutako lanak eta partikularrekin eta entitate pribatuekin kontratatutako lanak (eurotan adieraziko 
da). 

  

C eta D koadroak 

Bakarrik bete behar da esperientzia egiaztatua ez duten azpitaldeen sailkapena lortzeko.     

  

ZIURTAGIRIAK 

Eskatutako azpitalde bakoitzaren ziurtagiri jatorrizkoak aurkeztuko dira, obra-kontratisten sailkapenari begira, eta ziurtagiri 
horiek A koadroetan adierazitako lanak egiaztatuko dituzte. Ziurtagiri horiek azpitalde horretan obra-gauzatze handiena 
egiaztatu daitekeen azken hamartekoaren urterokoari egingo diote erreferentzia. 

6. eranskinean ("Ziurtagiri ereduak"), ziurtagiri-eredu bereziak erabiliko dira A-5, B-3, B-4, C1etik 9ra, D-3, E-1, E-2, E-3, E-4, 
E-6, F-6, G-1, G-3, G-4, H-1, H-2, I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, J-3, K-2, K-7, K-8 eta K-9. Gainerako azpitaldeetako lanak lan-eredu 
orokorraren arabera egiaztatuko dira. 

Ez dira kontuan hartuko Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 20. eta 62. artikuluetan xedatzen dena urratuz esleitutako 
lanak.



Kontratuaren izena Entitate kontratatzailea Azken hamarkadan gauzatu diren azpitalde honetako lanen 
zenbatekoa (eurotan)      

 

Kontratuaren zenbateko 
osoa 

Ziurt. zk.   

Izena IFZ/IFK

Batu eta segi / Baturak

ERANSKINA 4-A 
 

A. Azken hamarkadan, ............. taldeko ............. 
azpitaldean ezarritako lan-mota gauzatutakoen 
zerrenda

Enpresa 
 

Orria



Ekitaldiak (urteak) Gauzatutako lanen urteko zenbateko osoak Azken ekitaldiaren itxiera gauzatzearen zain 
dauden zenbatekoak 

 
Administrazio publikoentzat   Erakunde pribatuentzat   Guztira   

ERANSKINA 4-B 

B. Azken hamarkadan gauzatutako lanen 
urteroko guztirakoak

Enpresa 
 

Orria

Guztira 
 

Oharrak 
 



Zk. Esperientzia: Jardun duen lanen zerrenda Lanak gauzatu dituen enpresa 
 

Amaiera 
data

Entitate kontratatzailea 
 

ERANSKINA 4-C

C. Azpitaldean esperientzia duten langileen fitxa 
(bete fitxa bana eskatutako azpitaldeekin)

Enpresa 
 

Azpitaldea 
 

Izena eta Abizenak 

Titulazio akademikoa Tituloa edo kategoria profesionala 

Hasiera 
data  



Mota Zk. Marka Modeloa Fabrikazio-
data

Errendimendua/Potentzia   Eskuratzea   
 

Egungo kokapena
Egungo 
balioa

ERANSKINA 4-D

D. Baliabide materialen fitxa (bete fitxa bana 
eskatutako azpitaldeekin)

Enpresa Azpitaldea 

Izena eta Abizenak 

Titulazio akademikoa  Tituloa edo kategoria profesionala 

Data Neurketa-un. Probintzia Modua 

Azpitaldeko lanak gauzatzeko makina eta ekipo berezien zerrenda 

Udalerria Balioa 


1
4
ERANSKINA
OBRA KONTRATISTA  
Esperientzia Eraikuntzan
Espediente kodea:
Enpresa:
 
 
JARRAIBIDEAK 
A koadroa
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Eskatzaileak azken hamarkadan egindako edozein motatako lanen urteko zenbatekoari buruz ari da, eta bereizketa izango da Administrazioarekin kontratatutako lanak eta partikularrekin eta entitate pribatuekin kontratatutako lanak (eurotan adieraziko da).
 
C eta D koadroak
Bakarrik bete behar da esperientzia egiaztatua ez duten azpitaldeen sailkapena lortzeko.    
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