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ERANSKINA

ZERBITZU ENPRESA 

Esperientzia zerbitzuetan

Espediente kodea: 

Enpresa:



JARRAIBIDEAK 

  

  

A koadroa 

Nahiz eta espedientean A koadrorako ereduaren ale bakar bat agertu, behar dituen beste kopia lortu ahal izango ditu 
enpresak.  

4. eranskineko A koadro bana aurkeztuko da eskatzen diren azpitaldeetarako. Koadro bakoitzean, azpitalde horretan 
gauzaturiko lanak adierazi beharko dira, bai administrazio publikoetarako bai erakunde pribatuetarako, Araudiaren II. 
eranskinean ezarritakoei jarraituz.  

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

4. zutabea: eurotan adieraziko da dagokion urtean gauzatutako zenbatekoa. 

5. zutabea: enpresak aurkeztutako ziurtagirien hurrenkeraren zenbakia. 

  

B. Irudia 

Azken bosturtekoan eskatzaileak zerbitzu-enpresa gisa egindako lan guztien urteko zenbatekoa da. 

Azken bosturtekoan egindako lanen zenbatekoen baturek (A koadroko laugarren zutabea), urtealdi bakoitzeko, bat etorri 
behar dute bertan adierazitakoekin.    

  

ZIURTAGIRIAK 

Eskatutako azpitalde bakoitzeko, azpitalde horretan bolumen handiena izan duen urterokoari dagozkion lan esanguratsuenak 
gauzatu direla egiaztatzen dituzten ziurtagiri jatorrizkoak aurkeztu behar dira; ziurtagiri horiek A koadroetan adierazitako lanak 
egiaztatuko dituzte. 

Enpresak emandako ziurtagiriak eranskin honetan ematen den eredua jarraituz idatzi beharko dira. 

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



Zerbitzu-kontratuetarako ziurtagirien eredu 
orokorra 

ERANSKINA 4

Izena  

kargua   

erakundea   IFZ/IZK/NAN 

kontratatu duen zerbitzua   

ZIURTATZEN DUT:  : 
 
Enpresa:  

aipaturiko zerbitzuen kontratista dela,   

lanen hasiera-data:   amaiera-data: % 
 

Zerbitzuaren zenbateko osoa:   euro   

euro urte honetan gauzatu dira:   , 
 

euro urte honetan   eta euro urte honetan  

Zerbitzuak hauek izan dira:   

Eta hala jasota gera dadin, eta zerbitzu-enpresak sailkatze aldera, honako hau izenpetzen dut

, n.

Sinadura, zigilua, eta erakunde kontratatzailearen oniritzia.   



Zerbitzuen izena Entitate kontratatzailea Azken bosturtekoan azpitalde honetan soilik gauzatu diren lanen 
zenbatekoa

Kontratuaren zenbateko 
osoa

Ziurt. zk.

Izena IFZ/IFK

Batu eta segi / Baturak

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

Enpresa 
 

Orria

ERANSKINA 4-A



Ekitaldiak (urteak) Gauzatutako zerbitzuen urteko zenbatekoak   Azken ekitaldia ixterakoan gauzatu gabe 
geratu diren zenbatekoak 

Administrazio publikoentzat Erakunde pribatuentzat Guztira

ERANSKINA 4-B

B. Azken bosturtekoan gauzatutako zerbitzuen 
urteroko zenbatekoa

Enpresa 
 

Orria

Guztira 
 

Oharrak 
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