ZERBITZU PROFESIONALEN ERRENTAMENDU KONTRATUA
Eguna::
Alde batetik, elkargoko arkitektoak:
Izen-deiturak:
Izen-deiturak:
NAN (IFZ):
Bestetik, bezeroa, bere izenean edo ordezkari gisa jardun dezakeelarik:
Izen-deiturak:
NAN (IFZ):
Helbidea:
Alderdiek gaitasuna dutela aintzatetsi eta honako zerbitzu profesionalen kontratua sinatzen dute.
Ondoko klausulei lotzen zaizkie alderdiak:
1. Lanaren arduradunek arkitektoen ordainsariak solidarioki ordaintzeko betebeharra dute.
Arduradunok pertsona fisiko eta juridikoen mandatuz edo ordezkari gisa badihardute ere, solidarioki
erantzungo dute. Horrez gain, mandatua edo kargua zehatz-mehatz azaldu behar da eta kargu
emaileak du kargu horren erantzukizuna. Ordezkaritza edo mandatu hori benetakoa ez bada, edo
mandatariak berorri dagozkion ahalmenak gainditu baditu, ahalmenok egikaritu dituenak kontratu
honek dakartzan betebehar guztien erantzukizun zuzena hartzen du (Kode Zibilaren 1714, 1717, eta
1728. artikuluak).
2. Kontratuaren objektua:
3. Lanaren fasea:
4. Kokalekua:
5. Gutxi gorabeherako aurrekontua:
6. Prezio eta ordaintzeko modua:
7. Obrak egin bitartean, komisio emaileak arkitektoak luzaturiko obra ziurtagirien zenbatekoaren
ehuneko____ abonatuko dio arkitektoari, ordainsariengatik ordaindu beharreko kopuru gisa.
Gainerakoa, obrak amaitu eta jaso ondoren abonatuko zaio arkitektoari, hau da, obren azken
ziurtagiria luzatutakoan.
8. Bateragarritasuna. Kontratuaren alderdikide den arkitektoak lana gauza dezakeela adierazten du, ez
baitu lana aurrera eramatea eragozten dion ezelango lege karirik.
9. Aldez aurretik aurkeztu beharreko dokumentazioa. Lana aurrera eraman baino lehen, datu
teknikoak, administratiboak edo datu bereziak behar izanez gero, bezeroak hartuko du horren ardura.
Bezeroak erantzukizuna izango du arkitektoari aldez aurretik eman beharreko datuen gain eta
arkitektoak datu horien arabera gauzatuko du lana. Eraikuntzako obren proiektuak eta direkzioak
erredaktatzeko arauei buruz maiatzean emandako 462/71 dekretuak jasotakoarekin bat etorriz,
arkitektoak, aldez aurretik eta beharrezkoa dela baderitzo, lurzorua eta lurpea ikertzea eska diezaioke

jabe edo sustatzaileari. Ikerketa hori teknikariak egin behar du, jabearen edo sustatzailearen
pentzutan.
10. Bezeroak modu sinesgarrian eta idatziz jakinarazi behar dio arkitektoari noiz hasten diren obrak.
11. Mandatuaren suntsiarazpena. Alderdietako batek lanak gauzatzeari uko egin arren, uko egite
horrek ez du ondoriorik izango, harik eta ukapena beste alderdiari idatziz jakinarazi arte. Bezeroak
berak suntsiarazten badu kontratua, arkitektoari ondokoak abonatu beharko dizkio: kontratua
suntsiarazi arte dagozkion ordainsariak eta gauzatzeke dituen eta, suntsiarazpena dela eta, gauzatu
ezingo dituen obren ehuneko 30 (%30). Azken kopuru hori kalte ordain moduan jasoko du, beste
alderdiarekin hala hitzartu ondoren.
12. Baliteke arazoren bat sortzea kontratu honetan jasotako klausulen ondorioz. Halakoetan, obrak
egin behar diren probintziako hiriburuko epaitegi eta auzitegiek dute eskumena arazo horien gain.
Alderdiek beren beregi egin behar diote uko beste edozein auzitegiri.
13. Kontratu hau jendaurrean azalduko da, alderdiek hala eskatuz gero eta eskatzaileak ordaindu
beharko ditu horren ondoriozko gastu guztiak.
14. Hauek dira arkitektoaren beste betebehar batzuk: obrak emateko epeak betetzea, obrak
aldizkakotasunez gainbegiratzea, beharrezko dokumentu bereziak izatea eta abar.
15. Honakoak dira bezeroaren beste betebehar batzuk: aurreikuspen fondoak eratzea, aldez aurreko
dokumentazioa aurkeztea eta abar.
16. Hauek dira klausula gehigarriak: tituludun teknikarien aipamena eta gastu, irteera, dieta eta abar
egiaztatzea.
Behean sinatzen dutenek, arkitekto eta bezeroek, irakurri dute goian idatzitakoa eta azaldutako guztia
onartzen dute. Ados daudela diote, bai oro har esandakoarekin, bai bereziki azpimarratutakoekin.
Horrez gain, orri honetan edo berorri erantsitakoetan adierazitakoa besterik ez dutela hitzartu adierazi
dute.
Toki eta data:
Bezeroa,

Arkitektoak,
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