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1. Xedea eta onarpena 

 

Kontrataziorako barne jarraibide hauek (aurrerantzean, "KBJ") Arabako Eraberrikuntza 

Industrialdea – Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A. sozietateari aplikatuko 

zaizkio, (aurrerantzean, “Sozietatea”). 

Sozietatea sektore publikoaren parte da, 30/2007 Legeak, urriaren 30ekoak, Sektore 

Publikoko Kontratuenak (“SPKL”) 3.1.d) artikuluan adierazten duen eran. Halaber, 

badauka adjudikatzaile izateko ahalmena, SPKLren 3.3.b) artikuluaren arabera. 

KBJ hauek xedetzat dute arau harmonizatupekoak ez diren kontratuak adjudikatzeko 

barne-prozedurak arautzea, bermatuta gera dadin publizitate, lehia, gardentasun, 

isilekotasun, berdintasun eta diskriminaziorik ezaren pean egingo dela adjudikazioa, eta 

kontratua eskaintzarik abantailatsuena egiten duenari adjudikatuko zaiola, hala guztiz 

betez SPKLren 175.b) artikuluan agindutakoa. 

Kontrataziorako barne jarraibideak, Sozietatearen Administrazio Kontseiluak onartu ditu, 

aholkularitza juridikoak aldez aurretik txostena eginda. 2011eko azaroaren 29an jarriko 

dira indarrean eta data horrez geroztik hasiko diren kontratazio espedienteei aplikatuko 

zaizkie.  

KBJ horiek indarrean jartzeak ordura arte erabili den kontratazio prozedura oro 

indargabetzea dakar. 

 

2. KBJen interpretazioa 

 

KBJ hauen ondorioetarako, lehen hizkia maiuskula duten terminoek izango duten 

esangura SPKLk termino horiei ezartzen diena izango da. 

KBJen arabera SPKLko agindu bat egokiturik ezarri behar denean edo guztiz nahiz zatiki 

ezartzekoa ez denean, SPKLko beste artikulu batzuek agindu hartaz egiten duten 

aipamena, KBJekin bat etorriz, ezartzekoa denean, egokitze edo indargabetze horiek barne 

direla ulertu beharko da. 

Kontratuen balio zenbatetsia SPKLren 76. artikuluan aurreikusitako arauen arabera 

kalkulatuko da eta ez du sartuko Balio Erantsiaren Zerga. 

KBJ hauen 9. eta 10. ataletan adierazitako kopuruak eta Sozietateak arau 

harmonizatuaren pean dauden kontratutzat hartzeko gutxieneko kopuruak eguneratu 

egingo dira, dagokionean, Europako Batzordeak jarritakoen arabera, SPKLko 

hamalaugarren xedapen gehigarrian ezartzen den eran. 



 
 

 

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.ren KBJ Orrialdea 4/12 

 

3. KBJen menpeko kontratuak 

 

Kontrataziorako Barne jarraibideak, Sozietateak egingo dituen kostu-bidezko kontratu 

guztietara aplikatuko dira, izaera juridikoa edozein delarik ere, honako hauek izan ezik: 

a) SPKLren 4. artikuluan aipatzen diren negozio eta harreman juridikoak. 

b) Arau harmonizatupekoak diren kontratuak, SPKLren 13. artikuluaren eta 

horrekin bat datozenen arabera; horiek adjudikatzeko SPKLren 174. 

artikuluan xedatutakoa hartuko da aintzat. 

c) Sektorean ezarri beharreko araudiak arautzen edo berariaz salbuesten 

dituen kontratu eta negozioak, horiek araudiak dioena errespetatuz 

adjudikatuko dira.  

 

4. KBJek araututako kontratazioaren printzipio nagusiak 

 

KBJ hauek ezarri behar zaizkien kontratuak SPKLren 1. artikuluan dauden printzipioen 

arabera arautuko dira, eta adjudikazioa publizitate, lehia, gardentasun, isilekotasun, 

berdintasun eta diskriminaziorik ezaren pean egingo dira, SPKLren 175. artikuluaren 

arabera. 

Aurreko paragrafoan aipatutako printzipioak begiratzen direla bermatze aldera, KBJen 

arabera Sozietateak izapidetzen dituen kontrataziorako prozeduretan, kontratazio 

organoen jarduna aipatutako printzipioak betetzera zuzenduko da. 

Betetzat emango dira printzipio horiek, KBJ hauen hurrengo ataletan aurreikusitako 

arauak begiratzen badira; haiek aplikatu eta interpretatzeko, jarduteko honako irizpideak 

begiratuko dira: 

a) Publizitate-printzipioa betetzat joko da, baldin eta balizko lizitatzaile guztien 

mesedetan, hedabide edo dibulgazio bide egoki behar bezain eskuragarriak 

jartzen badira, Sozietatearen kontratuaren informazioa emateko eta 

merkatua lehiari irekitzeko. 

b) Gardentasun-printzipioa betetzat joko da, informazio egokia hedatzen edo 

zabaltzen bada, kontratua adjudikatu aurretik, balizko edozein lizitatzaileri 

aukera emanez lizitazioan parte hartzeko daukan interesa agertzeko. Era 

berean, printzipio honek berekin dakar partaide guztiek  adjudikatu nahi 

den kontratuaren arauak aurrez ezagutu ahal izatea, eta ziur egotea arau 

horiek berdin ezartzen direla enpresa guztientzat. 

c) Behar diren neurriak hartuko dira, KBJ hauetan aurreikusitakoaren 

arabera, balizko lizitatzaileei sarrera eta parte hartzea errazteko, kontratua 

eskaintzarik abantailatsuenari adjudikatzeko xedez. 
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d) Isilekotasun-printzipioa errespetatuko da, eta horretarako Sozietateak bete 

egingo du enpresaburuek konfidentzial jo duten informazioa ez zabaltzeko 

betebeharra, beti ere horretarako justifikaziorik baldin badago, eta, bereziki, 

sekretu teknikoak edo merkataritzakoak badaude eta eskaintzen alderdi 

konfidentzialak. Halaber, printzipio hau aplikatzeak exijitu egingo du 

kontratistek kontratu hori betetzeko eskuratzen duten informazioaren 

isilekotasuna errespetatzea, kontratuko agirian izaera hori eman bazaio, edo 

berez halako tratamendua behar badu. 

e) Berdintasun eta diskriminaziorik ezaren printzipioa bermatzeko prozeduren 

inpartzialtasuna eta ekitatea bermatzen duten neurriak hartuko dira. Neurri 

horiek honako hauek izango dira gutxienez: 

(i) Kontratuen xedea diskriminaziorik egin gabe idatziko da beti, 

fabrikazio edo jatorri jakin bat aipatu gabe, produktu zehatz bat edo 

marka, patente, mota, jatorri edo ekoizpen jakin bat esan gabe, salbu 

eta era horretako erreferentzia justifikatuta badago eta “edo 

baliokidea” adierazpena eransten bazaio. 

(ii) Ez da inolako baldintzarik jarriko, zuzena nahiz zeharkakoa, 

Europako Batasuneko estatu kideetako balizko lizitatzaileentzat. 

(iii) Hautagaiei tituluak, ziurtagiriak edo justifikatzeko bestelako 

dokumentazioa aurkezteko exijitzen bazaie, beste estatu kide 

batzuetako dokumentuak titulu, ziurtagiri eta beste diplomen 

elkarrekiko aitorpenaren printzipioaren arabera onartu beharko dira. 

(iv) Interesa agertu edo eskaintza bat aurkezteko epeak egokiak izango 

dira beste estatu kide batzuetako enpresek ebaluazio egokia egin eta 

eskaintza bat aurkez dezaten. 

(v) Adjudikazio-prozeduran hornitzaile batek baino gehiagok parte 

hartzen badu, Sozietateak bermatu beharko du guztiek dutela, 

baldintza berberetan, kontratuari buruzko informazio bera.  

 

5. KBJetan araututako kontratuetan ezar daitekeen izaera eta araubide juridikoa 

 

Sozietateak egindako kontratuak kontratu pribatutzat jotzen ditu SPKL legeak, 20.1 

artikuluan jasotakoaren arabera. 

KBJek arautzen duen Sozietatearen arau harmonizatuaren pean ez dauden kontratuak 

egiten dituzten sektore publikoko erakundeek derrigor bete beharreko xedapenak bete 

beharko dituzte. Zehazki, SPKLren 1. Liburuan dauden arauak betetzea esan nahi du 

horrek ("Sektore publikoko kontratazioaren konfigurazio orokorra eta kontratuaren 

egiturazko elementuak”) duen edukiagatik Sozietateari ezarri behar bazaizkio, Herri 

Administrazio ez den sektore publikoaren baitako subjektu adjudikatzaile delako. 
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6. Kontratazio organoak 

 

Kontratazio organoak kasu bakoitzean Estatutuetan jasotakoaren arabera eta Sozietateari 

eragiten dioten beste xedapen batzuen arabera zehaztuko dira, beste organo batzuei egin 

dakiekeen eskuordetze edo ahalordetzeari kalterik egin gabe.   

 

7. Enpresaburuaren gaitasuna eta kaudimena 

 

7.1. Kontratatzeko gaitasuna 

KBJ hauetan araututako kontratuak SPKLren 43. artikuluan ezarritako baldintzak eta 

sektore publikoko entitate guztiei ezartzen zaizkien haiekin bat datozen aginduak betetzen 

dituzten pertsonekin bakarrik egin daitezke. Zehazki, ezin izango da kontraturik egin 

SPKLren 49.1 artikuluan esandako debekuren bat hautsi duen pertsonarekin, ez eta 

zenbait enpresarekin ere, zuzentzen duten pertsonengatik edo beste arrazoiren 

batengatik, sumatzen bada debekua hautsi duten haien jarraipena direla, eraldatze, fusio 

edo ondorengotza bidez. 

Kasu bakoitzean eskatzen diren gaitasun eta kaudimen minimoek lotuta egon behar dute 

kontratu-xedera eta haren proportzionalak izan behar dute.  

 

7.2. Kontratatzeko gaitasuna kreditatzea 

Sektore publikoko entitateei ezarri beharreko SPKLren xedapenei kalterik egin gabe, 

kontratatzeko kaudimen ekonomiko, finantzario, tekniko edo profesionala kreditatzeko, 

kontratuaren zirkunstantzia eta ezaugarrien arabera lizitazioan ezartzen dena hartuko da 

kontuan, eta SPKLren 64tik 68rako artikuluetan aurreikusitakoa ezar daiteke. 

Era berean, SPKLren 54.5 artikuluarekin bat etorriz, eta kontratuaren zirkunstantzia eta 

ezaugarriak kontuan hartuz, exijitu egin ahal izango da, dagokionean, enpresaburuaren 

kaudimena kreditatzea behar den sailkapenaren bidez. 

Enpresaburuak behar dituen kaudimen baldintza minimoak eta hura kreditatzeko 

eskatzen den dokumentazioa lizitazioaren iragarkian adieraziko dira eta kontratuaren 

pleguan zehaztuko, KBJen arabera hau exiji daitekeenean. 

 

7.3. Kontratista homologatuen zerrenda 

Sozietateak kualifikazio sistema bat baliatu ahal izango du arauketa harmonizatuari 

loturik ez dauden kontratuak egiteko. Sistema hori  prozedura garden eta ireki baten 

bidez sortua izango da eta bertan nahi duten enpresa eta profesional guztiek izena eman 

ahal izango dute beren borondatez, inolako bazterketarik gabe.  

Kualifikazio sistema  hori sortzea erabakiko balitz, Sozietatearen kontratatzaile profilean 

argitaratuko litzateke. 
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8.  Exiji daitezkeen bermeak 

 

Kontratuaren zirkunstantzia eta ezaugarriei begiratuta, kontratazio organoak bermea 

eskatuko dio adjudikazio-hartzaileari, prestazioa behar bezala gauzatzen dela ziurtatzeko. 

Bermearen zenbatekoa kontratu bakoitzaren zirkunstantzia eta ezaugarrien arabera 

jarriko da. 

Exijitzen diren bermeak SPKLren 84. artikuluan jasotako eraren batean aurkeztu ahal 

izango dira. 

 

9. Kontratuak prestatzea 

 

SPKLko II. Eranskineko 17. kategoriatik 27.era bitartean sartzen diren 193.000 eurotik 

gorako zerbitzu-kontratuak SPKLren 121.1 artikuluan aurreikusitakora eta harekin bat 

datozen xedapenetara egokituko dira. 

KBJek aipatzen dituzten gainerako kontratuetan agiri bat prestatu beharko da kopurua 

50.000 euro baino gehiago denean, SPKLren 121.2 artikuluan adierazitako edukiarekin 

eta harekin bat datozen xedapenekin, eta era berean, SPKLren 104. artikuluan 

xedatutakoa ezarri beharko da.  

Gainera, agiriak informazioa edukiko du, KBJekin bat datozen atalen arabera, 

dagokionean. 

Hau da, SPKLren 121.2 artikuluaren edukia eta haiekin bat datozen KBJen atalak 

kontuan hartuta, agirietan nahitaez sartuko dira hurrengo aipamenak, kontratazio 

organoak deritzon beste eskakizunei kalterik egin gabe: 

a) Kontratuaren oinarrizko ezaugarriak.  

b) Aldaerak onartzeko araubidea.  

c) Eskaintzak hartzeko modalitateak. 

d) Lizitazioan parte hartu nahi duten enpresaburuei gaitasun eta kaudimen arloan 

eskatuko zaizkien betekizun minimoak. 

e) Kontratazio organoak hala deritzonean, kaudimenezko irizpide objektiboak, 

proposamenak aurkeztera gonbidatuko diren hautagaiak aukeratzerakoan aintzat 

hartuko direnak, eta baita eskaintza aurkezteko gehienez zenbat hautagairi 

eskatuko zaion, hiruri gutxienez. 

f) Kontratua adjudikatuko zaion eskaintzarik ekonomikoki abantailatsuena zein den 

jakiteko neurtuko diren irizpide tekniko eta ekonomikoak. 

g) Ebaluazio batzorde bat eratzea, aurkeztutako dokumentazioa kalifikatuko duena, 

eskaintzak balioetsiko dituena eta adjudikazio-proposamena egingo duena, 

kontratazio organoak beharrezko ikusten duenean. 
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h) Hautatutako lizitatzaileak edo lizitatzaileek, dagokionean, jarri behar dituzten 

bermeak. 

i) Lan-kontratuetan subrogatzeko baldintzei buruzko SPKLren 104. artikuluarekin 

bat datorren informazioa. 

j) Enpresaburuari isilekotasun betebeharrari gaian eta iraupenean jartzen zaion 

muga, dagokionean. 

k) Lizitatzaileek informazio gehigarria eskuratzeko, dagokionean, edo eskaintzak 

aurkezteko edo parte hartzeko eskaerak egiteko, dagokionean, dauzkaten epeak, 

eta baita aurkeztutako dokumentazioa zuzentzeko ere, kontratazio organoak hala 

irizten badio. 

l) Kontratua egiteko epea, hamar egun natural ez den epea ezarri nahi denean. 

 

10.  Kontratista hautatzea eta kontratuak adjudikatzea: 

 

10.1.  Kontratu mailak 

KBJ hauek ezartzeko eta kontratu bakoitzaren adjudikazioari ezar dakizkiokeen 

prozedura eta betekizunak jartzeko, honako mailak bereizten dira (aurrerantzean “maila” 

eta “mailak”). 

a) 1. maila 

Balio zenbatetsia hau baino txikiagoa denean: 

- 50.000 € obra-kontratuak baldin badira. 

- 18.000 € gainerako kontratuetan. 

b) 2. maila 

Balio zenbatetsia honako tarteetan dagoenean: 

- 50.000 € eta 200.000 € obra-kontratuak baldin badira. 

- 18.000 € eta 50.000 € gainerako kontratuak baldin badira. 

c) 3. maila 

Balio zenbatetsia honako tarteetan dagoenean: 

- 200.000 € eta 2.000.000 € obra-kontratuak baldin badira. 

- 50.000 € eta 100.000 € zerbitzu-kontratuak baldin badira. 

d) 4. maila 

3. maila baino goragoko balio zenbatetsia duten kontratuak, arau harmonizatuaren 

pean ez daudenean, hau da, balio zenbatetsia honako tarteetan daukaten 

kontratuak: 

- 2.000.000 € eta 4.845.000 € obra-kontratuak baldin badira. 

- 50.000 € eta 193.000 € hornidura-kontratuak baldin badira. 

- 100.000 € eta 193.000 € zerbitzu-kontratuak baldin badira. 

- SPKLren II. Eranskineko 17 eta 27 arteko kategorietan dauden zerbitzu-

kontratuak, 193.000 euro edo gehiagokoak badira. 
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10.2.  Publizitatea 

3. mailako eta 4. mailako kontratuentzat lizitazioari dagokion informazioa sartu beharko 

da Sozietatearen kontratugilearen profilean, eta baita Euskal Erkidegoko zabalkunderik 

handieneko bi egunkarietan ere. Aitzitik, zabalkunderako beste bitarteko batzuk ere erabil 

daitezke, baldin eta beharrezko ikusten bada, kontratuaren zirkunstantziak eta 

ezaugarriak aztertuta, baita aldizkari ofizialetara edo beste batzuetara jotzeko aukera ere. 

Era berean, Sozietatearen kontratugilearen profilean ekitaldi edo aldi bakoitzean 

adjudikatu asmo diren kontratuei buruzko iragarkiak jarriko dira. 

Lizitazioaren iragarkiak honako informazioa edukiko du: 

a) Kontratuaren xehetasun funtsezkoen deskribapen laburra. 

b) Kontratua adjudikatzeko prozedura, eskaintzak aurkezteko epea adieraziz 

(prozedura irekian) edo parte-hartzeko eskariena (prozedura mugatuan), eta 

enpresekin negoziagai izango diren alderdi ekonomiko eta teknikoak (prozedura 

negoziatuan). 

c) Kontratazio organoak hala irizten dionean, proposamenak egitera gonbidatuko 

dituzten hautagaiei eskatuko zaien kaudimena, suposamendu horretan parte 

hartzeko eskariak aurkezteko epea zein den adieraziz. 

d) Sozietatearekin harremanetan jartzeko gonbidapena, informazio gehigarria 

eskuratze aldera. 

Beti ere, kontratuaren zirkunstantzia eta ezaugarriak egokiak badira, iragarkiaren edukia 

zabal daiteke edo informazio gehigarria sartu kontratugilearen profilean. 

 

10.3.  Adjudikatzeko prozedurak 

Prozedura irekia edo murriztua erabiltzen diren kasuetan, SPKLren 141etik 152rako 

artikuluetan aurreikusitakoa aplikatu beharko zaie, honako egokitzapen hauekin: 

a) Ez dira aplikatuko lizitatzaileei eman beharreko informazioari buruzko epeak, eta 

proposamenak edo partaidetza eskariak aurkezteko epeak, eta oro har, beste 

edozein epe, haien ordez iragarkian, edo dagokionean, agirian adierazitako epeak 

izango dira. Jarriko diren epeak, beti ere, egokiak izango dira edozein lizitatzaileri 

ebaluazio egoki bat egiten eta eskaintza bat aurkezten uzteko, Europako 

Batasuneko beste estatu kide batzuei barne. 

b) Kontratazio organoak ebaluazio batzorde bat izendatuko du beharrezko irizten 

dionean, eta hala adieraziko du agirian. Batzorde horrek aurkeztutako 

dokumentazioa kalifikatuko du, eskaintzak balioetsiko ditu eta adjudikazio-

proposamen bat egingo dio kontratazio organoari, eta ez da aplikatuko adituen 

batzordeak esku-hartzeari buruz SPKLren 132.2 artikuluan jasotakoa. 

Sozietateak kontratuak adjudikatuko ditu, maila bakoitzerako jartzen diren bermeak 

gutxienez errespetatuz. 
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a) 1. mailako kontratuak: Adjudikazio zuzena 
1. mailako kontratuak, 6.000 eurotik beherakoak, zuzenean adjudikatuko dira, 

ondoren adieraziko diren jarraibideak aintzat hartu gabe.  

1. mailako kontratuak, 6.000 euro edo gehiagokoak, eskaintzarik abantailatsuenari 

adjudikatuko zaizkio, jarduteko gaitasuna duten enpresaburu edo profesionalei 

eskatuko zaizkien hiru eskaintzetatik. 

Hiru eskaintzak aurkezteko gonbidapena, ahal bada, kontratista homologatuen 

zerrendatik egingo da. Halaber, enpresa edo profesional orok eska dezake zerrendan 

sartzea noiznahi, deialdian eskatzen diren baldintzak betetzen dituela kreditatuz. 

Kontratista homologatuen zerrenda etengabe eguneratuko da eskaintzak egiteko 

gonbiteen arabera, eta hala, txandakakoa izango da nagusiki. Hala, hiru enpresa edo 

profesionali eskaintza aurkezteko gonbita egiten zaienean, ez zaie berriro gonbita 

egingo txanda heltzen zaien arte. 

Hiru eskaintza horiek jasota, kontratua abantailatsuena denari adjudikatuko zaio. 

Kontratistak lana behar bezala egiten ez badu, homologatutako kontratisten 

zerrendatik ken daiteke. 

 

b) 2. mailako kontratuak: Prozedura negoziatua 
2. mailako kontratuak alde ekonomiko eta teknikotik abantailatsuena den 

eskaintzari adjudikatuko zaizkio. 

Horretarako, ahal denean, kontratista homologatuen zerrendan dauden enpresaburu 

eta profesional guztiei eskatuko zaie eskaintza. 

Eskaintzak jasota, behar izanez gero, hiru abantailatsuenak aurkeztu dituzten 

lizitatzaileekin negoziazio bat egingo da, eta ondoren kontratua adjudikatuko da. 

Kontratistak lana behar bezala egiten ez badu, kalitate, prezio nahiz epean, 

homologatutako kontratisten zerrendatik ken daiteke. 

Ebaluazio Batzordeak kontratuaren alderdiak negozia ditzake gonbidatutako 

lizitatzaileekin eta negoziazioan zehar begiratuko du lizitatzaile guztiek tratu bera 

izan dezaten eta ez die informazioa batzuei bai eta besteei ez emango. 

 

c) 3. mailako kontratuak: Prozedura murriztua 
Adjudikatzeko prozesuak bi fase izango ditu: 

1. fasea:  

Lehiaketa bat deituko da, oinarritzat agiri bat duena, bertan eskatutako kaudimen 

tekniko eta ekonomikoa zein den esanez, eta adjudikatzeko irizpideak zeintzuk diren.  

Lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazioa jaso ondoren, kaudimena aztertuko da 

eta kendu egingo dira agirian jarritako betekizun minimoak betetzen ez dituztenak, 

beti ere zuzen ez daitezkeen akatsak badira edo emandako epean zuzendu ez badira. 

Aurrekoaren emaitza lizitatzaile guztiei adieraziko zaie. 
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2. fasea:  

Aurreko fasea gainditu duten lizitatzaileei eskaintza aurkezteko gonbitea egingo zaie.  

Ebaluazio batzordeak gainerako dokumentazioa aztertuko du eta eskaintzak 

neurtuko ditu agirian jarritako irizpideen arabera. 

Ebaluazio batzordeak adjudikazio-proposamen arrazoitua egingo du, agiriko 

adjudikazio irizpideen arabera eta kontratazio organoari emango dio. 

Adjudikazioaren emaitza banaka jakinaraziko zaie lizitatzaileei. 

 

d) 4. mailako kontratuak: Prozedura irekia 
Adjudikazio prozesua fase bakarrean egingo da. 

Lehiaketa bat deituko da, oinarritzat agiri bat duena, bertan eskatutako kaudimen 

tekniko eta ekonomikoa zein den esanez, eta adjudikatzeko irizpideak zeintzuk diren.  

Lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazioa jaso ondoren, kaudimena aztertuko da 

eta kendu egingo dira agirian jarritako betekizun minimoak betetzen ez dituztenak, 

beti ere zuzen ez daitezkeen akatsak badira edo emandako epean zuzendu ez badira. 

Aurrekoaren emaitza lizitatzaile guztiei adieraziko zaie. 

Ebaluazio batzordeak gainerako dokumentazioa aztertuko du eta eskaintzak 

neurtuko ditu agirian jarritako irizpideen arabera. 

Ebaluazio batzordeak adjudikazio-proposamen arrazoitua egingo du, agiriko 

adjudikazio irizpideen arabera eta kontratazio organoari emango dio. 

Adjudikazioaren emaitza banaka jakinaraziko zaie lizitatzaileei. 

 

10.4.  Kontratista hautatzea 

3 eta 4. mailetako kontratazioetarako, kontratistaren hautaketa, prozeduran parte hartu 

dutenei jakinaraziko zaie eta Sozietatearen kontratugilearen profilean argitaratuko da eta 

Euskal Erkidegoko zabalkunde handieneko bi egunkarietan, baldin eta beste zerbait 

erabakitzen ez bada kontratuaren zirkunstantzia eta ezaugarriei buruz, eta beti ere, 

isilekotasun arrazoiek justifikatzen badute. 

Egunkarietan iragarkiak jartzeak duen kostua adjudikazio-hartzaileak ordainduko du. 

 

10.5.  Kontratuak sinatzea 

Agirian, dagokionean, jasota ez badaude, Sozietateak egiten dituen KBJen pean dauden 

kontratuak nahitaez sartu behar dituzte honako aipamenak, SPKLren 26. artikuluarekin 

bat etorriz: 

(a) Parteak identifikatzea. 

(b) Kontratua sinatzeko sinatzaileak gai direla kreditatzea.  

(c) Kontratuaren xedea onartzea. 

(d) Kontratuari ezarriko zaion legeria aipatzea. 
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(e) Kontratua osatzen duten dokumentuak zerrendatzea. Kontratuan hala 

esaten bada, zerrenda hori hierarkizatu egin daiteke, parteak adostutako 

lehentasun hurrenkeraren arabera antolatuta; kasu horretan, akats nabaria ez 

bada, adostutako hurrenkera nagusitasuna zehazteko erabiliko da, zenbait 

dokumenturen artean kontraesanik gerta baledi. 

(f) Prezio ziurra edo hura jakiteko modua. 

(g) Kontratuaren iraupena edo gauzatzen hasteko eta bukatzeko zenbatetsi diren 

egunak, eta luzapena edo luzapenak, aurreikusirik baleude. 

(h) Prestazioak hartu, eman edo onartzeko baldintzak. 

(i) Ordaintzeko modua. 

(j) Suntsiarazpena egin behar den suposamenduak. 

k) Kontratistari isilekotasun betebeharrari gaian eta iraupenean jartzen zaion 

muga, dagokionean. 

Oro har, kontratua hamar egun naturaleko epean egingo da, kontratista hautatzen 

denetik, agirietan edo eskaintzetan beste epe bat jarri ez bada. 

Sozietatearen kontratu onespena kontratua sinatuz agertuko da, eta horrekin 

perfekzionatutzat joko da kontratua. 

 

11.  Arrazionalizazio teknikorako arauak 

 

Kontratuak adjudikatzea arrazionalizatu eta antolatzeko, Sozietateak enkante 

elektronikoak egin ditzake, esparru-akordioak amaitu, sistema dinamikoak artikulatu, 

edo obra, zerbitzu eta hornidurak zentralizatu SPKLren 132 eta 178tik 191ra bitarteko 

artikuluetan oinarrituta, eta kasu bakoitzean aplikatu beharko dira KBJ hauetatik 

eratorritako egokitzeak. 

 

12.  Jurisdikzio eskuduna 

 

Kontrataziorako barne-jarraibide hauek kontuan izanik araututako kontratuak prestatze, 

adjudikatze, eragin, betetze eta suntsiaraztetik eratorritako gatazkak eta auziak ebazteko 

jurisdikzio eskuduna zibila izango da. 


