
Espedientean sartu behar den dokumentazioa  
  

1. ERANSKINA Dokumentazio orokorra eta enpresaren ezaugarri juridikoak.  

1.  Eskaera sinatzen dutenen Nortasun Agiri Nazionalaren kopia.  

2.  ZIURTAGIRI POSITIBOA, gaurkotua, zerga-betebeharrak egunean daudela ziurtatzen duena, Administrazio Publikoen Kontratuen 
Lege Orokorraren 13. eta 15. artikuluetan ezarritakoaren arabera (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 26ko BOE). 

3.  ZIURTAGIRI POSITIBOA, gaurkotua, Segurtasun Sozialaren betebeharrak egunean dauidela ziurtatzen duena, Administazio 
Publikoen Kontratuen Legearen Araudi Orokorraren 14. eta 15. artikuluetan ezarritakoaren arabera. 

4.  Alta-agiria edo, haren ordez, jarduera ekonomikoen zergen ordainagiria. 

5.  Eskatutako azpitalde bakoitzeko jarduera egiteko gaitzen duen baimenaren edo dokumentuaren kopia (baimendutako enpresen 
erregistroaren edo instalatzaileen eta abarren erregistroaren inskripzioa), baldintza hori beharrezkoa bada azpitaldeko jardueretan 
aritzeko.  

6.  DAGOKIEN ERREGISTRO OFIZIALEAN (Merkataritza Erregistroa, Kooperatibena, Fundazioena, Elkarteena...) INSKRIBATUTAKO 
honako ESKRITURA hauen kopia: estatutuen eraketa edo azken egokitzapena, bai eta horien ostean izena, helbidea, edo helburu 
edo kapital soziala aldarazi duten egokitzapenak, eta eskaera sinatzen duenaren ahalordea jasotzen dituen eskritura.   

  

  

EUSKO JAURLARITZAREN LIZITATZAILEEN ETA ENPRESA SAILKATUEN ERREGISTROAN jadanik erregistratuta 
dauden eta Erregistroaren Ziurtagiria indarrean duten enpresek 1. eranskin honetako 5. ataleko dokumentazioa 
aurkeztuko dute bakarrik; alegia, gaikuntza ematen duten baimen edo dokumentuak.  

   

2. ERANSKINA. Enpresaren langile-baliabideak 

7.  Sailkatzea eskatzen den jardueran, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak enpresa altan dagoen kontu bakoitzaren gainean 
emandako txostena. Txostenak datu hauek jaso behar ditu, azken hilabeteari gagozkiola: enpresaren jarduera, langileen izenen 
zerrenda, zein kotizazio-taldetan atxikita dauden, haien kategoria profesionala, altako eta bajako datak, kontratu mota eta zenbat 
egun kotizatu dituzten. 

8.  Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egindako ziurtagiria, non adierazten den enpresak batez beste zenbat langile izan 
dituen urteko, azken hiru urteotan.  

  

3. ERANSKINA. Enpresaren baliabide materialak 

9.  Enpresarenak diren makinak, erremintak, tresnak edo ekipoak erosi izanaren fakturak, edo, bestela, enpresak aurreko horiek 
guztiak erabilgarri dituela ziurtatzeko beste edozein bitarteko.  

4. ERANSKINA. Esperientzia 

10. Eskatutako azpitalde bakoitzean egin diren lan nagusiak –4. eranskineko A koadroan adieraziak– gauzatu izana 
egiaztatzen duten jatorrizko ziurtagiriak. Ziurtagiriak idazteko, eranskin horretako argibide eta ereduei jarraituko zaie.  

5. ERANSKINA. Enpresaren baliabide finantziarioak 

11.  HIRUGARRENEKIKO ERAGIKETEN urteko deklarazioaren kopia, azken hiru ekitaldietako erosketak eta salmentak (347 eta 348 
ereduak). Inprimaki osoak aurkeztu behar dira, edo azala, Zerga Agentziaren zigilua duela, eta euskarriaren zerrenda, enpresaren 
zigilua duela.  

12.  Azken bi urteetako BALIO ERANTSIAREN ZERGAren urteko laburpenaren deklarazioaren kopia eta urte horretako aitorpen 
partzialen laburpenena. Zerga hori indarrean ez dagoen lurraldeetan, gauza bera egin beharko da zerga baliokidearekin.  

13.  Merkataritza Erregistroan edo dagokion Erregistro Ofizialean aurkeztutako azken bi ekitaldietako URTEKO KONTUEN kopia. 
(Kontabilitate Plan Orokorra nahitaez aplikatuko da enpresa guztietan, edozein dela ere haien egitura juridikoa, indibiduala edo 
sozietate erakoa. Abenduaren 20ko 1643/1990 Errege Dekretuko 2. artikulua.)



ZERBITZU TALDEAK ETA AZPITALDEAK   

Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Araubide Orokorraren 37. artikulua, urriaren 12ko 1098/2001 Errege 
Dekretuak ontzat emandakoa (urriaren 26ko eta abenduaren 19ko BOE)

L taldea.  
1. Artxiboetako lanetarako eta antzekoetarako zerbitzu osagarriak  
3. Inkestak egitea, datuak biltzea eta antzeko beste zerbitzu batzuk.  
5. Biltzarrak, azokak eta erakusketak antolatzea eta sustatzea.  
6. Etxezaintza, sarbideen kontrol eta jendaurreko informazio zerbitzuak. 

M taldea. 
1. Higienizatzea, desinfekzioa, eta intsektuak eta arratoiak hiltzea.  
2. Segurtasun, zainketa eta babes zerbitzuak.  
4. Arte grafikoak.  
5. Liburutegi, artxibo eta museo zerbitzuak.  
6. Ostalaritza eta janari-zerbitzuak.  
O taldea. 
1. Eraikinak kontserbatzea eta mantentzea.  
2. Errepide, pista, autobide, autobia eta galtzadak kontserbatzea eta 

mantentzea.  
3. Ur- eta estolda-sareak kontserbatzea eta mantentzea.  
4. Araztegien kontserbazioa eta mantentze-lan integralak.  
6. Mendiak eta lorategiak kontserbatzea eta mantentzea.  
P taldea. 
1. Ekipo eta instalazio elektronikoak eta elektrikoak mantentzea eta 

konpontzea.  
2. Iturgintzako eta ur- eta gas-hodien ekipo eta instalazioak mantentzea 

eta konpontzea.  
3. Berokuntza eta aire girotuko ekipo eta instalazioak mantentzea eta 

konpontzea.  
5. Segurtasuneko eta suteen kontrako ekipo eta instalazioak mantentzea 

eta konpontzea.  
7. Jasogailuen eta translazio horizontaleko gailuen ekipo eta instalazioak 

mantentzea eta konpontzea. 

Q taldea. 
1. Makinak mantentzea eta konpontzea.  
2. Ibilgailuak mantentzea eta konpontzea.  
R taldea. 
1. Bidaiarien garraioa errepidez. 
2. Gaixoak edozein garraiobide erabiliz eramatea.  
5. Hondakinak jaso eta garraiatzea.  
6. Zerbitzu airetikoak.  
9. Mezularitza, posta eta banaketa zerbitzuak.    

T taldea. 
1. Publizitate-zerbitzuak.  
5. Itzultzaile eta interpreteen zerbitzuak. 

U taldea. 
1. Garbiketa-zerbitzuak.  
4. Bidaia-agentziak.  
8. Zehaztu gabeko beste zerbitzu batzuk.    

V taldea. 
3. Informatika eta telekomunikazio ekipo eta instalazioak mantentzea 

eta konpontzea. 
4. Telekomunikazio-zerbitzuak.  
5. Sistema informatikoen eta azpiegitura telematikoen ustiapena eta 

kontrola 
 



Espediente Kodea: 

Izena  
 

IFZ/IFK 

Helbide soziala 

Udalerria 
 

PK 

Lurralde historikoa Telefonoa 
 

Faxa 
 

Helbide elektronikoa

IFZ/AIZ Kargua 

Ordeskaria 
 

Jakinarazpenetarako helbidea
Helbidea PK 

 

Udalerria FaxaTelefonoaHerrialde

Helbide elektronikoa

 Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak.

Lurralde historikoa edo probintzia

00070#CLAS3

Enpresak sailkatzeko erregistroan inskribatzeko/
berrikusteko eskaera



ANEXO 1-4 
 

ESKATZEN DU:  
Eskaera honetan azaltzen diren arrazoiak tarteko eta erantsi diren dokumentuen argitan, enpresari eman dakiola administrazio 
publikoekiko zerbitzu-kontratuen esleipendun izateko behar duen sailkapena, jarraian adierazitako talde eta azpitaldeetan, 
ekainaren 16ko 2/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen 
25. eta 27. artikuluen arabera:   
 

Taldea Azpitaldea Taldea Azpitaldea Azpitaldea TaldeaAzpitaldea Taldea Azpitaldea Taldea

(Sinadura eta zigilua) 
  

ZERBITZU ENPRESAK SAILKATZEKO BATZORDEA  
Espediente honen tramitazioa doakoa da. Gorde ezazu kopia bat zure hobe beharrez.

Berrikusteko espedienteetan, helburu diren azpitalde guztiak zerrendatu behar dira, baita sailkapena indarrean dutenak ere.  . 
 

Eskaera

(e)(a)naren(e)ko(e)n,
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