ETXEBARRIAKO UDALEKO ZERGA IKUSKARITZARI AHOLKULARITZA TEKNIKOA,
JURIDIKOA ETA INFORMATIKOA EMATEKO ESLEIPENAREN BEHARREN TXOSTENA.
1. BETE BEHARREKO ADMINISTRAZIOAREN PREMIA.
Zerga-kargak behar bezala banatu ahal izateko, zerga-arloko ez-betetzeak eta iruzur fiskala kontrolatuz eta
murriztuz, aldizkako kobrantza-erroldak hobetzearren eta zergadunek borondatez bete dezaten
sustatzearren, Udalak, bilkura akordio bidez, kudeaketa, bilketa eta ikuskapeneko ordenantza fiskal
orokorra onartuko du ekaineko osoko bilkuran.
Jardueren garrantzia eta konplexutasuna kontuan hartuta, komenigarria da hori gauzatzeko izendatutako
pertsonek jarduera horiek egiteko ezagutza espezifikoa eta esperientzia duten bitarteko eta pertsonen
laguntza izatea.Laguntza-lanek ez dute aginpidea erabiltzea, ez eta, legez funtzionario publikoentzat
gordetako lanik burutzea barnebilduko.
2. KONTRATUAREN XEDEA.
Kontratuaren xedea aholkularitza tekniko, juridiko eta informatikoko zerbitzua ematea da, hau da,
Etxebarriko Udaleko zerga-ikuskaritzako udal-organoari administrazio-lanak egiteko laguntza ematea.
3. LOTEETAN ZATITZEA.
Ez dagokio.
LOTEETAN EZ ZATITZEAREN JUSTIFIKAZIOA: ezin da kontratua loteetan gauzatu, ikuskatze-jardueren
emaitzak ez direlako zehatzak eta ezin delako aldez aurretik aurreikusi edozein irizpideren arabera
zatitzean lortuko litzatekeen lote bakoitzaren zenbatekoa.
4. KONTRATUAREN PREZIOA.
Hasieran kuantifikatu ezin den kontratuaren zenbateko osoa ikuskapen-jarduketen eta horien ondoriozko
emaitzen araberakoa izango da, atal honetan adierazten diren baldintzetan eta portzentaiazko prezioekin.
Ikuskapen-jarduketetako emaitzen aurreikuspenaren arabera, aurreikusitako ordainsaria kontratuaren
iraupenean ( balizko 2 luzapenak barne), gehienez 134.000,00 €-koa (BEZik gabe) kalkulatu da.
Era berean, kontratuaren prezioaren % 10eko mugara arte aldatzea aurreikusten da, baldin eta kontratua
gauzatzearen ondorioz, Diruzaintzan sartutako zenbatekoetatik, aurreikusitako ordainsari-sistemaren
arabera, hasieran kuantifikatutako aurrekontu-mugatik edo kontratuaren gehieneko preziotik gora
fakturatu beharreko kopuruak lor badaitezke.
Kontratuaren balio zenbatetsia 147.400 € (BEZik gabe) da, aldaketa horiek barne.
Kontratu honen modalitatearen arabera, kontratistari ordaintzeko prezio zehatzak ehuneko jakin
batzuetan finkatzen dira, jarduketen azken emaitzaren gainean. Bereizi egiten da aldizka edo noizean
behin sortzen diren zerga-kontzeptuak diren.
Ehuneko prezio horiek lizitazioaren prezioak izango dira, hau da, lizitatzaileen eskaintzetan hobetu
daitezkeenak.
Ikuskapen-jarduketarako lankidetza- eta laguntza teknikoko lanak egin dituzten espedienteak ordainduko
dira, baldin eta horietan ezkutuko eta aitortu gabeko zerga-oinarriak aurkitzen badira, edo ikuskapenaktak egiten diren egoera irregularrak aurkitzen badira, zerga- eta interes-likidazioekin eta dagozkien
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zehapenak ezartzearekin amaitzen direnak, zergadunaren adostasuna onartuta edo desadostasunaktarekin, irmoak badira, honako xehetasun honen arabera:
A) Ikuskapen-prozeduran likidatu eta aurkitutako zenbatekoengatik, baldin eta zergaduna etorkizunean
jarraipena duten errolda fiskaletan sartzea badakarte: Udal Diruzaintzan kontzeptu guztietan (kuotak,
interesak eta zehapenak) benetan sartutako zenbatekoen % 50.
B) Ikuskapen-prozeduran likidatu eta aurkitutako zenbatekoengatik, baldin eta zergaduna errolda
fiskaletan sartzea ez badakarte, zergapeko egitate isolatuak direlako eta horien sortzapena banaka eta
errepikapenik gabe gertatzen delako: Udal Diruzaintzan kontzeptu guztietan (kuotak, interesak eta
zehapenak) benetan sartutako zenbatekoen % 35.
Esleipendunaren portzentajezko ordainsari horietan ez da sartzen dagokion Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren (BEZ) kuota, eta ordainsari-sistema horren arabera zerbitzuengatik azkenean fakturatutako
zenbatekoari gehituko zaio.
5. EPEA.
2 urteko iraupena aurreikusten da, gehi urtebeteko bi luzapen, hasitako espedienteen egoeraren arabera.
6. GIZA BALIABIDEAK.
Laguntza teknikoko kontratua denez, berebiziko garrantzia du hari atxikitako langileen kualifikazioak eta
esperientziak. Hori dela eta, tokiko zergen ikuskapenean eskarmentu handia duten pertsonen ekarpena
lortu nahi da. Ezaugarri horiek baloratuko dira esleipen-irizpideei dagokienez, eta esperientzia eta
kualifikazio egokia duten pertsonak eskatuko dira.
Era berean, euskararen ezagutza egiaztatzea baloratzen da, eta, horrez gain, langileen ongizatea eta
aukera-berdintasuna zaintze aldera, lana, bizitza pertsonala eta familia bateragarri egiteko neurriak
hartzeko konpromisoa baloratzen da.
7. BALIABIDE MATERIALAK.
Laguntza hori emateko behar diren baliabide materialak jarri beharko ditu kontratistak, eta berariazko
tresna informatikoak erabiltzea edo berrikuntza-elementuak sartzea hartuko da esleipen-irizpidetzat.
8. DATUEN BABESA.
Erabili beharreko informazioaren izaera kontuan hartuta, bereziki garrantzitsua da Datu Pertsonalen
Babesari buruzko Lege Organikoan xedatutakoa errespetatzea eta Zerga Administrazioak bere eginkizunak
betetzean lortutako datuen, txostenen edo aurrekarien izaera erreserbatua errespetatzea. Horregatik,
betearazteko baldintza bereziak ezartzen dira.
9. ESLEIPENERAKO IRIZPIDEAK.
Azaldu den bezala, atxikitako langileek beren kualifikazioa, esperientzia eta lan-baldintzekin lotutako
alderdiak baloratzen dira.
Kontratua esleitzeko irizpideak eta hura egiaztatzeko balio behar duten dokumentuak Kontratua esleitzeko
irizpideak eta hura egiaztatzeko balio behar duten dokumentuak honako hauek dira:
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A) FORMULA MATEMATIKOEN BIDEZ EBALUATU DAITEZKEEN IRIZPIDEEK: 60
PUNTU
Lizitatzaileek aurkeztutako eskaintza honela baloratuko da:
1. Ordainsarien ehunekoak...................................................... 60 puntu
Eskaintzak baloratzeko erabiliko diren kontzeptuak banakatuta agertuko dira. Honako hauek dira:


Ikuskapen-prozeduran likidatu eta aurkitutako zenbatekoengatik, baldin eta zergaduna etorkizunean
jarraipena duten errolda fiskaletan sartzea badakarte, gehienez 30 puntu emango dira.
Lizitazio mota ondorengoa izanik: Udal Diruzaintzan kontzeptu guztietan (kuotak, interesak eta
zehapenak) benetan sartutako kopuruen %50. Puntuaziorik altuena eskaintzarik baxuenari dagokio.
Gainerako eskaintzak baloratzeko, formula hau erabiliko da: EP = GEHP *(LGP- EE) / (LGP -EEB)
EP= Aztertutako enpresaren eskaintzaren puntuazioa
GEHP= Kategoriako gehieneko puntuazioa
LGP= Lizitazioaren gehieneko prezioa
EE= Aztertutako enpresaren eskaintza ekonomikoa
EEB= Eskaintza ekonomikorik baxuena
Formularen justifikazioa:



Ikuskapen-prozeduran likidatu eta aurkitutako zenbatekoengatik, baldin eta zergaduna errolda
fiskaletan sartzea ez badakarte, zergapeko egitate isolatuak direlako eta horien sortzapena banaka
eta errepikapenik gabe gertatzen delako, gehienez 30 puntu emango dira.
Lizitazio mota ondorengoa izanik: Udal Diruzaintzan kontzeptu guztietan (kuotak, interesak eta
zehapenak) benetan sartutako kopuruen %35. Puntuaziorik altuena eskaintzarik baxuenari dagokio.
Gainerako eskaintzak baloratzeko, formula hau erabiliko da: EP = GEHP *(LGP- EE) / (LGP -EEB)
EP= Aztertutako enpresaren eskaintzaren puntuazioa
GEHP= Kategoriako gehieneko puntuazioa
LGP= Lizitazioaren gehieneko prezioa
EE= Aztertutako enpresaren eskaintza ekonomikoa
EEB= Eskaintza ekonomikorik baxuena
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Formularen justifikazioa:

PUNTUAK

B) BALIO-JUDIZIOEN BIDEZ EBALUA DAITEZKEEN IRIZPIDEEK: 40 PUNTOS
Lizitatzaileak MEMORIA TEKNIKO bat aurkeztu beharko du, zerbitzua nola emango den deskribatuko
duena. Gehienez ere DIN A4 25 orrialde izango ditu (alde bikoitzean), hizkiaren tamaina 10-ekoa edo 11koa izango da.
Honako alderdi hauek baloratuko dira:
1. Kontratua gauzatzeko modua.......................................... 15 puntu
Zerbitzua nola gauzatuko den azalduko da, eta metodoa, faseak eta lan-plana, koordinatzeko modua eta
abar zehaztuko dira.
Metodo hori Etxebarriaren tamainako Udal baten antolamendu-errealitatera egokitzea baloratuko da (5
puntu), kontratua modu arin eta eraginkorrean gauzatu ahal izateko tresna informatikoak eskura jartzea (5
puntu) eta beste alderdi berritzaile eta praktiko batzuk aurreikustea, plana gauzatzeko ahalik eta
eraginkortasun handiena lortze aldera (5 puntu).

2. Atxikitako langileak................................................................ 25 puntu
Zerbitzua emateko zuzenean izendatutako langileen kualifikazioa eta esperientzia baloratuko dira,
eskatutako gutxieneko baldintzen gainetik. Prestakuntza akademikoari dagokionez (4 puntu);
egiaztatutako esperientzia profesionalari dagokionez (15 puntu); euskararen ezagutza egiaztatuari
dagokionez (3 puntu).
Adierazitako alderdiak egiaztatzeko, agiri hauek aurkeztu beharko dira:

• Atxikitako langileen izenen zerrenda.
• Titulu akademikoen eta, hala badagokio, euskararen jakite-mailaren aitorpena.
• Curriculum profesionala.
• Udal-zergen ikuskaritzaren arloan egindako lanetan esperientzia dutela egiaztatzen duten tokierakundeen aitorpena.
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Enpresa esleipendunak, ondoren, inguruabar horiek egiaztatzen dituzten ziurtagiriak aurkeztu beharko
ditu.
Era berean, enpresak egingo duen langile-politikaren deskribapen laburra egingo da, esleitu beharreko
zerbitzuarekin zerikusia izan dezaketen eta kontratuari atxikita dauden langileen gainean. Zehazki, bizitza
pertsonala, lana eta familia bateragarri egiteko neurriak diseinatu eta aplikatzeko konpromisoarekin
lotutako alderdiak baloratuko dira, kontratua gauzatzen parte hartzen duten pertsonentzat (3 puntu).
10. KONTRATUA GAUZATZEAN EGINDAKO ARAU-HAUSTEAK
Kontratua betetzen ez bada, arau-hausteak aurreikusten dira.
Kontratuaren betebeharrak eta prestazioak betetzen ez badira, Udalak aldez aurretik agindeirik egin gabe,
kontratua suntsiarazi egingo da edo zigor hauek ezarriko dira:
ARINAK: 150€-tik eta 750 €-ra bitarteko zehapena ekarriko du.
Udaleko langileekiko edo kontratua gauzatzeko harremanetan dagoen beste edozein pertsonarekiko
begirune falta arina.
Kontratuaren pleguetako arau orokor eta berariazkoak ez betetzea, larritzat edo oso larritzat jotzen ez
badira.
Kontratuaren arduradunak egindako adierazpenak atzeratzea edo desobeditzea, nahitaez (larria izan
gabe), edo hitzartutako lanak gaizki egitea.
LARRIAK: 751€-tik 1.500 €-ra bitarteko zehapena ekarriko du.
Udalak egin beharreko ikuskapenak oztopatzea.
Exekuzioan atzerapen larria (3 aste baino gehiago) edo Udalak emandako aginduetan desobedientzia
larria.
Eskainitakoez bestelako pertsonak kontratura atxikitzea udalaren aldez aurreko baimenik gabe, non eta ez
den oso larria.
OSO LARRIAK: zehapena 1.500 €-tik 3.000 €-ra bitartekoa izango da.
Eskainitako proiektuburua edo laguntzailea ez den beste bat kontratuari atxikitzea, Udalaren aldez aurreko
baimenik gabe.
Kontratua gauzatzen parte hartzen duten pertsonen bizitza pertsonala, lana eta familia bateragarri egiteko
neurriak diseinatu eta aplikatzeko konpromisoa ez betetzea.
Datuen babesarekin eta zerga-datuen izaera erreserbatuarekin lotutako betebeharrak exekuzio-baldintza
berezitzat hartuko dira, eta horiek ez betetzeak kontratua deuseztatzea ekarriko du.
Etxebarria, 2021eko ekainak 10
XABIN JUARISTI ARRIETA
IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA
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