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LEHEN ZATIA. XEDAPEN OROKORRAK 

 

I.- Elkartearen kontratu-jarduerari aplikatzekoa. – Kontratu baztertuak 
 

1.- Donostiako Nazioarteko Zinemaldia, SA (aurrerantzean, Elkartea) merkataritza elkarte 
publikoa da eta administrazio publikoek bakarrik daukate finantza-partaidetza. Beraz, 
Sektore Publikoko Kontratuen Legeari dagokionez botere esleitzailea da, eta aplikatu ahal 
izango zaio administrazio publiko ez diren mota horretako erakundeentzako urriaren 30eko 
Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007 Legean (aurrerantzean, SPKL), 30/2007 Legea eta 
beste batzuk aldatzen dituen abuztuaren 5eko 34/2010 Legean, eta martxoaren 4ko 
Ekonomia Iraunkorreko 2/2011 Legearen 37. artikuluan eta 16. azken xedapenean xedatua, 
174., 175. eta 176. artikuluetan ezarritakoak eta SPKLrekin bat datozenak. 
 
2.- Agiri hau elkartearen kontratatzeko barne-jarraibidea da eta elkarteak SPKLren barruan 
egiten dituen kontratazio-prozedura ez bateratu guztietan da aplikagarria, SPKLko 175. 
artikuluan ezarritakoari jarraiki. 
 
3.- Halaber, jarraibide hauek Administrazio Publikoetarako ezarritako arauak elkartera 
moldatzeko modua arautzen dute; bai arauketa bateratuari lotutako kontratuei dagokienez, 
SPKLko 174. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki. 
 
4.- Elkartearen barne-esparruan, jarraibide hauek derrigor bete behar dira. 
 
5.- Jarraibide hauek «Kontratugilearen profila»ean agertu beharko dira. Hala, elkarteak 
sustatzen dituen kontratazio prozeduretan parte hartu nahi duten pertsona guztiek, fisikoek 
zein juridikoek, eskuragarri izango dituzte. 
 
6.- Jarraibide hauek ez dira aplikatuko ondorengo kontratuetan eta negozio juridikoetan: 
 
6.1.- Oro har, SPKLko 4.1 artikuluan adierazitakoetan, arau berezien bidez arautuko baitira. 
 
6.2.- Zehazki, eta elkartearen helburu sozialari dagokion trafiko juridiko arrunta kontuan 
hartuta, ondorengoak baztertuko dira: 
 

a) SPKLko 4.1 p) artikuluari jarraiki, Donostia Zinemaldiko ekitaldiak egiteko lokalak 
edo toki fisikoak kostubidez alokatzeko kontratuak edo negozio juridikoak, 
adibidez: pelikulak emateko zentroak edo lokalak, harrera egitekoak eta 
zinemaldiarekin lotutako gainerako ekitaldietarakoak. 
 

b) SPKLren 4.1. artikuluko d) eta m) letrak aplikatuta, Nazioarteko Zinemaldiaren 
laguntzaile edo babesle diren zuzenbide pribatuko erakundeekin negozio juridikoak, 
zeintzuei esker erakunde horiek Zinemaldiaren irudiaren erabilpen eskubideak 
dituzten beren produktuz hornitzearen edo lanean aritzearen truke, laguntza edo 
babeserako negozioan gehigarriak izan daitezkeen gainerako diru-ordainketen 
edota gauzazko prestazioez gain. Produktu edo zerbitzu horiek Zinemaldia egiteko 
eta bertara doazen pertsonei arreta emateko beharrezkoak baldin badira, Elkarteak 
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balizko kolaboratzaileei eskaintzak eskatu ahal izango dizkie. Dena den, Elkarteak 
erakunde laguntzaileak edo babesleak eskuratzeko enkantea egin ahal izango du 
zerbitzu-kontratu gisa, eta esleipendunari bere bitartekaritzari esker lortutako 
babesari dagokiona klausula ekonomiko-administratiboen pleguan ezartzen diren 
ehunekoetan ordainduko zaio. 

 
7.- Era berean, Zinemaldiaren ezaugarri bereziengatik, eta nazioarte mailako ospakizun horien 
izaerarekin bat, zenbatekoa dena delakoa izan zuzeneko kontratazioak egin ahal izango dira 
honako balizko egoera hauetan, gainerako esleipen prozedurak aplikatu beharrik gabe: 

 
a) Zinemaldiaren irudi sozial, herritar eta nazioartekoarekin lotura estua duten 

hotelen ostatu-kontratuen kasuan.  
 

b) Elkarteak gonbidatzen dituen edo Zinemaldiak aintzatetsiko dituen zinema arloko 
izar jakin edo pertsona ospetsu batzuek ezarritako eskakizunek edo baldintzek 
eragiten dituzten ordainketa betekizunen kasuan; zehazki, Zinemaldian parte hartu 
eta komunikabideetan agertuz haren irudia nazioartean eta gizartean zabaltzen 
laguntzen duten batzuen kasuan. 

 
8.- Martxoaren 4ko 2/2011 eta 34/2010 legeak indarrean sartu aurretik esleitutako 
kontratuak beren klausula ekonomiko-administratiboen pleguak onartu ziren unean indarrean 
zegoen legediaren arabera arautuko dira, eta, hala badagokio, baita baldintza teknikoen 
pleguak onartu ziren unean ere, horiei ere 34/2010 Legea ezartzeari kalterik egin gabe, bere 
bigarren eta hirugarren xedapen iragankorretan azaltzen denaren arabera. 

 
 
 
 

II.- Jarraibideak interpretatu eta aplikatzeko arauak 
 

1.- Honako Jarraibide hauetan SPKLri egiten zaizkion erreferentzia guztiak, abuztuaren 5eko 
34/2010 eta martxoaren 4ko 2/2011 legeek ekarritako aldaketei egiten zaizkiela ulertzen da. 

 
2.- Jarraibide hauetan erabilitako hitzek edo esaera teknikoek bertan zehaztutako esanahi 
tekniko-juridikoa izango dute. Jarraibide hauetan zehazten ez diren hitzei SPKLren edo 
sektore publikoko kontratuen inguruko garapen-arauen araberako esanahia emango zaie. 
Jarraibide hauetan eta legedian emandako esanahien artean desberdintasunak edo 
interpretazio zalantzak sortuz gero, azken honen interpretazioa eta aplikazioa gailenduko da. 

 
3.- Jarraibide hauen arabera SPKLko arau bat elkartean ezartzeko moldatu behar denean 
(Administrazio Publikoa ez den sektore publikoko erakunde gisa), edo, erabat edo partzialki 
aplikagarria ez denean, jarraibide hauen arabera aplikagarriak diren SPKLko beste arau 
batzuek arau horri egiten dizkioten aipamenak moldaketen bidez betetzat jo beharko dira 
edo, hala badagokio, aplikatu behar ez diren alderdiak alde batera utzita betetzat. 

 
4.- SPKLko edo hori garatzeko arauetako aginduren bat indargabetu edo aldatzeagatik 
honako Jarraibide hauen edukia aldatuko balitz, edo Euskal Autonomia Erkidegoak sektore 
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publikoaren esparruan SPKLren aldaketak edo garapenak ekarriko lituzketen arauak aginduko 
balitu, aldaketa edo garapenaren ezarpena gailenduko da, eta horiei egokitu beharko zaizkie 
Elkarteak prestatu eta esleitu beharreko kontratuak, Elkartea araudi berrira egokitzen ez den 
bitartean. 
 
5.- Jarraibide hauetan jasotakoari kalte egin gabe, jarraibideetan aurreikusi ez den guztia 
SPKLri edo Administrazio Publiko ez diren sektore publikoko erakundeetan aplikatu 
beharrekoak, berariazkoak eta zuzenak diren legearen garapen-arauei jarraiki arautuko da. 
Aplikazioa orokorra edo zehatza izango da, kontratu motaren, azpimotaren edo kategoriaren 
eta zenbatekoaren edo esleipen prozeduraren arabera. 
 
6.- Jarraibide hauek ezingo dira inolaz ere interpretatu, eta, beraz, ezingo dira Jarraibide 
hauek aplikatu administrazio publiko ez diren sektore publikoko erakundeei zehazki eta zuzen 
ezarri beharreko SPKLtik edo hori garatzeko arauetatik datorrenaren aurka, sektore 
publikoaren kontratuen esparruan Euskal Autonomia Erkidegoak onartzen dituen xedapenak 
barne. 

 
 
 
 

III.- Kontratu motak: arauketa bateratuari lotutako kontratuak eta lotu gabekoak. 
Kontratu txikiak 

 

1.- SPKL aplikatzeari dagokionez, SPKLko 5. artikulutik 11.era artekoetan, 17.ean eta haiekin 
bat datozenetan helburuen arabera definitutako kontratuak ohikotzat joko dira, Legean eta 
eranskinetan zehaztutako kontratu azpimotak edo kategoriak barne hartuta. 

 
2.- Klausula ekonomiko-administratiboen pleguek zehatz ezarri beharko dute kontratu mota, 
helburuaren eta zenbatekoaren arabera eta, hala badagokio, motari dagokion azpimota edo 
kategoria, baita arauketa bateratuari lotuta dagoen edo ez. 

 
3.- Zenbatekoa dela eta bidezkoa den kontratu-erregimenari dagokionez, kontratuaren 
balioztapen osoa hartu beharko da kontuan. SPKLren 75. eta 76. artikuluetan ezarritako 
erregelen arabera zehaztuko da balioztapen hori. Horretarako kontuan hartuko da, betiere, 
kontratuaren balioztapen osoaren barne daudela baita klausula ekonomiko-administratiboen 
pleguetan berariaz azaltzen diren balizko luzapenei dagozkien prezioak ere. 

 
Ildo horretan, jarraibide hauetan aipatzen diren kopuruetan BEZa kontuan hartu gabe dago. 
 
 

1.- Arauketa bateratuari lotuta dauden kontratuak. 

 
4.- Arauketa bateratuari lotuta daude SPKLko 13. artikuluan oro har zehaztuta eta helburuari 
zein zenbatekoei dagokienez ondorengo artikuluetan garatuta daudenak. 
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4.1.- SPKLko 13. artikuluan zera dago adierazita: «Arauketa bateratuari lotuta daude sektore 
publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza akordioak, kasu guztietan, eta obra-kontratuak, 
herri-lanak ematekoak, hornikuntzakoak eta II. eranskineko 1etik 16ra bitarteko kategorietan 
jasotako zerbitzuetakoak, haien balioa (76. artikuluan ezarritako arauei jarraiki kalkulatu 
behar da) ondorengo artikuluetan adierazitako kopuruen bera edo handiagoa bada, betiere, 
erakunde kontratugileak esleitzeko boterea baldin badu.Arauketa bateratuari lotuta egongo 
dira, era berean, erakunde horiek diruz lagundutako kontratuak (17. artikuluan daude 
aipatuta)». 

 
4.2.- Ondoko kontratuak daude arauketa bateratuari lotuta: 

 
4.2.1.- Sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza akordioak, kasu guztietan. 

 
4.2.2.- 4.845.000 euroko edo hortik gorako balio estimatua daukaten obra-kontratuak eta 
herri-lanak emateko kontratuak. 

 
Lan bat egiteak zatika banatutako aldibereko esleipenak egitea eragiten badu eta lanaren 
zatien balio metatua kopuru horren bera edo handiagoa bada, zati bakoitza esleitzeko, 
arauketa bateratuari lotutako arauak aplikatuko dira. 

 
Dena den, kontratazio-organoek milioi bat eurotik beherako balio estimatua duten zatiak arau 
horietatik salbuetsi ahal izango dituzte, betiere, salbuetsitako zatien zenbateko metatuak ez 
badu zati guztien kopuru metatuaren % 20 gainditzen. 

 
4.2.3.- 193.000 euroko edo hortik gorako balio metatua daukaten hornikuntza kontratuak. 

 
Hornikuntza homogeneo batzuk eskuratzeak kontratuak zatika banatutako aldibereko 
esleipenak egitea eragiten baldin badu, zati bakoitzaren esleipenean arauketa bateratuari 
lotutako arauak aplikatuko dira. Dena den, kontratazio-organoek 80.000 eurotik beherako 
balio estimatua duten zatiak arau horietatik salbuetsi ahal izango dituzte, betiere, 
salbuetsitako zatien zenbateko metatuak ez badu zati guztien kopuru metatuaren % 20 
gainditzen. 

 
4.2.4.- SPKLko II. eranskineko 1. kategoriatik 16.era bitartekoetan jasotzen diren zerbitzu 
kontratuak, 193.000 euroko edo gehiagoko balioa baldin badute. 

 
Zerbitzu homogeneo batzuk kontratatzeak zatika banatutako aldibereko esleipenak egitea 
eragiten badu eta zerbitzuen erosketa osatzen duten zatien balio metatua aipatutako 
kopuruaren berdina edo handiagoa bada, zati bakoitza esleitzeko arauketa bateratuari 
lotutako arauak aplikatuko dira. Dena den, kontratazio-organoek 80.000 eurotik beherako 
balio estimatua duten zatiak arau horietatik salbuetsi ahal izango dituzte, betiere, 
salbuetsitako zatien zenbateko metatuak ez badu zati guztien kopuru metatuaren % 20 
gainditzen. 

 
4.2.5.- Diru-laguntza zuzenak dituzten eta laguntzaren % 50 baino gehiago elkarteak ematen 
duen obra-kontratuak eta zerbitzu kontratuak, ondoko kategorietako batekoak baldin badira: 
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a) Europako Erkidegoetako Ekonomia Jardueren Nomenklatura Orokorreko (NACE) F 
saileko, 45. ataleko, 45.2 taldeko ingeniaritza zibileko jarduerak helburu dauzkaten 
obra-kontratuak, edo ospitaleak, kiroldegiak, dibertimenduzko edo aisialdiko 
guneak, ikastetxeetarako edo unibertsitateetarako eraikinak eta administraziorako 
eraikinak altxatzea helburu dutenak, betiere, haien balio estimatua 4.845.000 
eurokoa edo handiagoa baldin bada. 
 

b) a) atalean zehaztutako obra-kontratuei lotutako zerbitzu kontratuak, haien balio 
estimatua 193.000 eurokoa edo handiagoa bada. 

 
4.2.6.- Oro har, berariazko xedapen baten araberako arauketa bateratuari lotutako kontratu 
guztiak. 

 
4.3.- SPKLri jarraiki kontratuak arauketa bateratuari lotuta edo lotu gabe egotea 
baldintzatzen duten zenbatekoen mugak Europako Batzordeak ezarritakoetara egokituko dira 
uneoro, SPKLko 14. xedapen gehigarriaren arabera. Jarraibide hauek aipatutako 
zenbatekoetara egokitzeko ez dira espresuki eguneratu behar izango. 
 
 

2.- Arauketa bateratuari lotuta ez dauden kontratuak 

 
5.- Motaren, kategoriaren edo azpimotaren edo zenbatekoaren arabera arauketa bateratuaren 
mende ez dauden kontratuak, arauketa bateratuari lotuta ez daudenak dira; baita SPKLri edo 
beste edozein arauri jarraiki erregimen horretakoak diren kontratu zehatzak ere, zenbatekoa 
edozein izanda ere. Besteak beste, ondokoak: 

 
a. Irratidifusiorako programen erosketa, garapena, ekoizpena edo koprodukzioa 

helburu dutenak, irratidifusiorako erakundeek burututakoak baldin badira, baita 
irratidifusioaren denborari lotutako kontratuak ere.  
 

b. Elkarteak osorik ordaindutako ikerketa eta garapen kontratuak, betiere, emaitzak 
elkarteak bakarrik erabiltzeko (bere jarduerarako) ez badira.  

 
c. Europako Erkidegoa Eratzeko Ituneko 296. artikuluan zehaztutako eremuaren 

barruan daudenak.  
 

d. Berezitzat edo isilpekotzat jotzen direnak, edo indarrean dagoen legediaren arabera 
gauzatzeko segurtasun neurri bereziak behar dituztenak, edo Estatuaren 
segurtasunerako funtsezko interesak babesteko beharrezkoak direnak.  
 

e. Kontratazio-organoei telekomunikazio sare publikoak eskura jartzea edo ustiatzeko 
aukera ematea helburu nagusitzat dutenak, baita herritarrei telekomunikazio 
zerbitzu bat edo gehiago emateko helburua daukatenak ere.  
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3.- Kontratu txikiak 

 
6.- Kontratu txikiak obra kontratuetan 50.000 eurotik beherakoak dira eta, gainerako 
kontratuen kasuan, 18.000 eurotik beherakoak. 

 
 
 
 

IV.- Kontratazio-organoak, balioztatze teknikoko batzordeak eta beste aholkatze 
tekniko batzuk 

 

1.- Kontratazio-organoak 

 
1.- Elkartearen kontratazio-organoak ondokoak dira: 

 
a) Zuzendari nagusia, 50.000 eurotik beherako obra-kontratuen kasuan eta, 

gainerako kontratuei dagokienez, 40.000 eurotik beherakoen kasuan, kontratuen 
iraupena eta balizko luzapenak kontuan hartuta. 
 

b) Batzorde Exekutiboa, 1.000.000 eurotik beherakoak eta 50.000 eurokoak edo 
gehiagokoak diren obra-kontratuen kasuan eta, gainerako kontratuei dagokienez, 
40.000 eurotik gorakoen eta 500.000 eurotik beherakoen kasuan. 
 

c) Administrazio Kontseilua, gainerako kasuetan. 
 

2.- Aurretik aipatutako zenbatekoen arauak kasu guztietan aplikatu beharko dira, kontuan 
hartu gabe kontratuak SPKLren mende dauden edo ez. 

 
3.- Administrazio Kontseiluak jarraibide hauek onartuz gero, zuzendari nagusiari eta Batzorde 
Exekutiboari kontratatzeko aipatutako ahalmenak emango dizkie. Gainera, zuzendari 
nagusiaren esku utziko dira jarraibide hauetan kontratuak prestatzeko, izapidetzeko eta 
esleitzeko prozeduren arloan aitortzen zaizkion eskumen guztiak. 

 
4.- Era guztietara ere, ondasun higiezinen gaineko lanak kontratatu ahal izateko, aurretik 
Administrazio Kontseiluak oniritzia eman beharko du, bi salbuespenekin: zenbatekoa 
500.000 eurokoa baino txikiagoa izatea edo mantentze edo konponketa lan soilak izatea. Era 
berean, Administrazio Kontseiluaren oniritzia beharko da higiezinak eskuratzeko edo 
besterentzeko. 
 

2.- Balioztatze teknikoko batzordeak eta beste aholkatze tekniko batzuk 

 
5.- Kontratazio organoak, batik bat esleipen-irizpideen artean prezioa irizpide bakarra ez 
denean, teknikariek osatutako balioztatze-batzorde batek aholkatu ahal izango ditu, eta 
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Elkarteko langileek osatu ahal izango dute batzorde hori; bertako kideak zeintzuk izango diren 
klausula ekonomiko-administratiboen pleguan zehaztuko da. Balioztatze-batzordeek 
egindako Esleipen-proposamenak Jarraibide hauen XXI. atalean ezarrita dagoenaren arabera 
sailkatu eta arrazoituko dira. 
 
Pleguan ez bada balioztatze-batzorderik zehaztu, kontratazio-organoak beharrezkotzat 
jotzen dituen txosten teknikoak eskatu ahal izango ditu, eta horiek kontratazio-espedienteari 
gehitu beharko dizkio. Era berean, balioztatze-batzordeak beharrezkoa iruditzen zaion 
aholkularitza teknikoa eskatu ahal izango du, eta balizko txosten horiek ere espedienteari 
gehituko dizkio. 
 
6.- Kontratazio-organoak esleipena balioztatze-batzordeak proposatutako sailkapenaren 
hurrenkerari jaramonik egin gabe gauzatzen badu, edo, aholkua eskatu zaien teknikariek 
proposatutako balorazioa ez den beste bat egiten badu, kontratazio-organoak bere irizpidea 
beste bat zergatik den arrazoitu eta balioztatze-batzordeak edo aholkulari gisa deitutako 
teknikariek proposatutakoa ez den beste lizitatzaile bati esleitzearen arrazoiak eman beharko 
ditu. 
 
 
 
 
V.- Publizitatea, lehia, gardentasuna, konfidentzialtasuna, berdintasuna eta 
bazterketarik eza  

 

1.- Elkarteak kontratuen prestaketan, izapidetzean eta esleipenean publizitate, lehia, 
gardentasun, konfidentzialtasun, berdintasun eta bazterketa ezaren printzipioak bermatuko 
ditu. 

 
2.- Kontratazio-organoen jarduera aurreko atalean ezarritako printzipioak betetzera 
zuzenduko da. Horretarako, ondoko jarduera ildoak beteko ditu. 

 
a. Publizitatearen printzipioa betetzeko, komunikazio edo dibulgazio bide egokiak eta 

behar bezain eskuragarriak erabili beharko dira, lizitatzaile potentzial guztien 
mesederako, kontratuari lotutako elkarteari buruzko informazioa emateko eta 
merkatua lehiakideengana irekitzeko. Jarraibide hauek edo SPKLak hala eskatzen 
duen kontratu eta prozeduretan iragarkiak egunkari ofizialetan argitaratu arren, 
publizitatearen printzipioa kontratatzailearen profilaren bidez bermatuko da. 
50.000 eurotik gorako lizitazioak kontratatzailearen profilaren barruan sartuko 
dira.  
 
Edonola ere, arauketa bateratuari lotutako kontratuak direnean, izapide bakoitzari 
dagokion publizitateari buruz SPKLk ezartzen duena jarraituko da, baita SPKLn 
ezarritako edukia eta Jarraibide hauek ere. 

 
b. Gardentasun printzipioa betetzeko, informazio egokia hedatu edo dibulgatu behar 

da, lizitatzaile potentzial guztiei lizitazioan parte hartzeko interesa adierazteko 
aukera emateko moduan. Era berean, printzipio hori betetzeak esan nahi du parte-
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hartzaile guztiek aurretik esleitu nahi den kontratuan aplikagarriak diren arauak 
ezagutzeko aukera izatea, baita arau horiek balizko parte-hartzaile guztiei berdin 
aplikatuko zaien ziurtasuna izatea ere.  
 

c. Jarraibide hauetan aurreikusitakoari jarrraiki, balizko lizitatzaileen parte-hartzea 
errazteko beharrezko neurriak hartuko dira, kontratua ekonomikoki onuragarriena 
den eskaintzari esleitzeko. Asmo horrekin, «eskaintza ekonomiko onuragarriena» 
ideiak ez du esan nahi merkeena denik, non eta hori ez den esleipen irizpide 
bakarra, pleguetan horrela ezarrita dagoelako. 

 
d. Konfidentzialtasun-printzipioa errespetatuko da eta Elkarteak bere gain hartuko du 

lizitatzaileek konfidentziala dela adierazita emandako informazioa -bereziki, 
sekretu tekniko edo komertzialak- ez zabaltzeko betekizuna. Betekizuna prozedura 
bereko lizitatzaileengana zein beste prozeduretako lizitatzaileengana zabaltzen da. 
Horri dagokionez, zehatz-mehatz ezarriko da SPKLren 124.1. artikuluko xedapen 
orokorrean, esleipenaren arrazoitzeari buruzko SPKLren 135.4. artikuluan, 
esleipenaren jakinarazpenari buruzko SPKLren 137. artikuluan, eta kontratazio 
alorreko erabakien berrikuspenei buruzko SPKLren 316.5. artikuluan 
aurreikusitakoa. 

 
Era berean, printzipio hori aplikatzeak eskatuko du kontratistek kontratua 
gauzatzeko eskuratzen duten informazioaren konfidentzialtasuna errespetatzea, 
dela pleguetan edo kontratuan izendapen hori duen informazioa, dela berezko 
ezaugarriengatik edo edukiarengatik konfidentzialtzat hartu behar dena.  
Kontratistek betebehar hori bost urtez izango dute, informazioa jasotzen duten 
unetik hasita, pleguek edo kontratuak epe luzeagoa jartzen ez badute. 

 
e. Berdintasunaren eta bazterketarik ezaren printzipioak betetzeko, prozeduren 

inpartzialtasuna eta berdintasuna bermatzeko behar diren neurriak hartuko dira. 
Neurri hauek, besteak beste:  

 
- Kontratuen helburua modu ez baztertzailean deskribatuko da, fabrikazio edo 

jatorri zehatzak aipatu gabe, ezta produktu, marka, patente, mota, sorleku edo 
produkzio zehatzak ere. Salbuespen gisa, egoki justifikatzen badira, mota 
horretako aipamenak egin ahalko dira, ondoan «edo parekoa» jarriz.  
 

- Ez da Europar Batasuneko beste estatu kideetako lizitatzaile posibleak 
zuzenean edo zeharka baztertzea eragin dezakeen baldintzarik jarriko.  

 
- Hautagaiei tituluak, ziurtagiriak edo bestelako justifikazio-agiriak aurkezteko 

eskatuz gero, beste estatuetako agiriak tituluen, ziurtagirien eta bestelako 
diplomen elkarrekiko onarpen printzipioari jarraiki onartu behar dira.  

 
- Interesa adierazteko edo eskaintza aurkezteko epeak Europar Batasuneko 

beste estatu kideetako enpresei ebaluazio egokia egin eta eskaintza 
aurkezteko denbora emateko modukoak izango dira.  
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- Esleipen prozeduran hornitzaile batek baino gehiagok hartzen badute parte, 
elkarteak bermatuko du denek informazio berbera izatea, baldintza berberetan.  

 
- Klausula ekonomiko-administratiboen pleguari jarraiki lan-kontratuetan 

subrogazioa ezartzen bada, SPKLren 104. artikuluak dionarekin bat, 
subrogazioak eragiten dien langileen kontratuen baldintzei buruz beharrezkoa 
den informazio guztia emango da neurri horrek ekarriko dituen lan-kostuen 
ebaluazioa egin ahal izateko. Horretarako, esleitu beharreko kontratuaren xede 
den zerbitzua eskaintzen ari den eta neurriak eragiten dien langileen enplegu-
emaile den enpresak adierazitako informazio hori eman beharko du, zuzendari 
nagusiak eskatuz gero. 

 
 
 
 
VI.- Jakinarazpenak eta berriemateak 

 

1.- Prozeduretan parte harten dutenentzako jakinarazpenak 

 
Kontratazio-prozeduretan parte hartzen dutenentzako jakinarazpenak telefax, fax, telegrama, 
posta elektroniko edo prozedura azkar eta egoki egiten dela bermatzen duen beste edozein 
modutara egin daitezke, espedientean jakinarazpenaren data eta ordua azaltzen, eduki 
osoaren berri ematen, eta igorlea eta hartzailea zeintzuk diren erakusten uzten badu. 
 
Posta elektroniko bidezko jakinarazpenei emango zaie lehentasuna, eta horretarako klausula 
ekonomiko-administratiboen pleguek lizitatzaileak bete beharreko eranskina, Jarraibide 
honen I. eranskineko adierazpenarena, izango du. 
 

2.- Herri kontuen Euskal Epaitegiarentzako, beste erakunde publiko 
batzuentzako eta egunkari ofizialentzako berriemateak 

 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiari eta sektore publikoko kontratazio alorrean eskuduntzak 
dituzten gainerako erakunde publikoei egin behar zaizkien berriemateetarako posta 
elektronikoari emango zaio lehentasuna, hartzaileak komunikazio sistema hori badauka, 
bederen. Aldizkari ofizialetara iragarkiak igortzeko, aldizkari horiek dituzten moduak eta 
prozedurak jarraituko dira, eta horien artean posta elektronikoaren erabilerari lehentasuna 
emango zaio. 
 

3.- Espedientean jasota geratzea 
 

Espedientean jakinarazpen eta berriemate guztiak jasota geratuko dira, eta guztietan data eta 
ordua, eduki osoa eta hartzaile eta igorlearen nortasuna azalduko dira. 
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BIGARREN ZATIA. KONTRATAZIOA ETA BERE EDUKIA ARAUTZEN DUTEN 

PLEGUAK. – PLEGUAK EGITEKO ARGIBIDEAK 
 

VII.- Xedapen orokorra. – Kontratuaren zatia 
 

1.- Klausula ekonomiko-administratiboen pleguek argi eta labur zehaztu beharko dute 
kontratuaren helburua eta zer kontratu mota den, baita, hala badagokio, azpimota edo 
kategoria ere. 
 
Era guztietan ere, arauketa bateratuari lotu gabeko kontratua dela adierazi behar da. 
 
2.- 50.000 euroko edo gehiagoko obra-kontratuetan eta 18.000 euroko edo gehiagoko 
gainerako kontratuetan klausula ekonomiko-administratibo partikularren plegua egon behar 
da, eta horrek ezarriko ditu kontratuaren xedea eta oinarrizko ezaugarriak, kontratistaren 
gaitasun, ahalmen eta kaudimen baldintzak eta horiek egiaztatzeko moduak, moldaketen 
onespen baldintzak, eskaintzak jasotzeko moduak, esleipen irizpideak, eratu behar diren 
bermeak, eta kontratuaren esleipen prozedurak eskatzen dituen beste edozein baldintza, 
baita, oro har, Jarraibide hauetan aipatzen diren erabaki guztiak ere, Jarraibide hauek 
lehentasunezko aplikazioa izango duten kontratazio prozedura jakinekiko ezartzen dituzten 
berezitasunei kalterik egin gabe. Arauketa bateratuari lotutako kontratuen arloan SPKL 
aplikatuko da hertsiki, Jarraibide hauetan aurreikusitako moldaketei kalterik egin gabe. 
 
3.- Klausula ekonomiko-administratiboen plegua kontratuaren parte izango da. Horrez gain, 
kontratu bakoitzaren berezitasun teknikoen eraginez, litekeena da proiektu tekniko bat (obra 
kontratuetan, bereziki), baldintza teknikoen plegu bat edo berezitasun teknikoen inguruko 
dokumentu sortu behar izatea, eta hau ere kontratuaren parte izango da. Kontratuaren 
ezaugarriak ez badira konplexuak, baldintza teknikoak klausula ekonomikoadministratiboen 
pleguan adierazi ahal izango dira. Kasu horretan, pleguari klausula ekonomiko-
administratiboen eta teknikoen plegu deituko zaio. 
 
Lizitatzaileek, beren eskaintza egitearekin batera pleguen edukia onartzen dute inongo 
salbuespenik gabe, eta ezingo dute inondik inora eta ezertarako ere ez ezjakintasunik 
argudiatu. Era berean, ezingo dute inondik inora eta ezertarako ere ez Jarraibide honen eta 
kontratuen alorrean indarrean dagoen legediaren ezjakintasunik argudiatu.  
 
4.- Pleguak onartzea zuzendari nagusiaren ardura izango da, baita kontratazio-organoak 
beste batzuk baldin badira ere. Kasu horietan, kontratatzeko barne jarraibide hauek onartuta 
egoteak ematen dion botere-eskuordetzearen bidez jokatuko du zuzendari nagusiak. 
Zuzendari nagusiari ahalmen hori aitortzeak ez du eraginik ondokoetan: a) Kontratazio-
organoak jarraibideak lantzeko ildoak eta irizpideak ezar ditzake. b) Kontratazio-organoak 
bere esku har dezake, garbi adierazita, plegua osorik edo haren zati batzuk onartzeko 
ahalmena. c) Gerta daiteke jarraibide hauek adieraztea, espresuki eta kasu zehatz batzuetan, 
ahalmen hori kontratazio-organoari dagokiola, osorik edo alderdi jakin batzuetan. d) 
1.000.000 eurotik gorako kontratuetan, ahalmen hori kontratazio-organoak izango du, eta 
inolaz ere ez zuzendari nagusiak. 
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Pleguak gastua baimendu aurretik edo baimentzearekin batera onartu beharko dira, eta beti 
kontratuaren lizitazioaren aurretik, edo horrelakorik ezean, esleipenaren aurretik. 
 
5.- Jarraibide hauek aurretik txosten juridikoa egitea eskatzen baldin badute, elkartearen 
zerbitzu juridikoek edo kontratatuta dauzkan zerbitzu juridikoek egingo dute. Halakorik ez 
badago edo zuzendari nagusiak, kontratuaren ezaugarriak kontuan hartuta, horretarako 
arrazoiak ematen baditu, Donostiako Udaleko zerbitzu juridikoek egingo dute txostena. 
 
 
 
 
VIII.- Epeak erabakitzeko arauak. – Presako prozedura 
 
1.- Klausula ekonomiko-administratiboen pleguan sartu beharreko epeei dagokienez, honako 
arau hauek jarraituko dira: 
 

1-. Eskaintzak edota parte-hartze eskaerak jasotzeko epeak, kontratuaren 
konplexutasunak eskatzen duena kontuan hartuta, prestaketarako beharrezkoa den 
denbora eskainita emango dira. Kasu guztietan gutxieneko epeak Administrazio 
Publikoentzat SPKLn aurreikusitakoak izango dira kontratu mota eta esleipen 
prozedura bakoitzarentzat, arauketa bateratuari lotuta ez egon arren. Euskal 
Autonomia Erkidegoko legediak SPKLn ezarritako gutxieneko epeak baino zabalagoak 
ezarriko balitu, azken horiek izango lirateke aplikatu beharrekoak. 

 
Aldizkari ofizial batean iragarri beharrik ez dagoenean, eskaintzen eta parte-hartze 
eskaeren aurkezpen epea kontratatzailearen profilean iragarri eta hurrengo egunean 
edo parte hartzeko gonbidapena jaso eta hurrengo egunetik aurrera jarriko da abian, eta 
zenbaketaren azken egunean amaituko da. Hilabeterako edo hilabeteetarako ezartzen 
denean, epea zenbaketa hasi zen aurreko egunarekin bat egiten duen hurrengo hileko 
egun berean amaituko da. 

 
Kontratua aldizkari ofizial batean iragarri beharko balitz, epea kontratu mota eta 
esleipen prozedura bakoitzarentzako Administrazio Publikoentzat SPKLn 
aurreikusitakoarekin bat hasiko da zenbatzen. Aurreikuspen berezirik egongo ez balitz, 
epea 1. puntu honetan ezarritakoaren arabera zenbatuko da. 

 
2-. Kontratuen iraupen epeak klausula ekonomiko-administratiboen pleguan zehaztuko 
dira. 

 
Kontratuen eta beren luzapenen epeen gehienezko iraupenak kontratu mota eta 
esleipen prozedura bakoitzarentzako Administrazio Publikoentzat SPKLn ezarritakoak 
izango dira, arauketa bateratuari lotuta ez egon arren. 

 
Epe horren zenbaketa kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasiko da abian, 
pleguan beste dataren bat ezartzen ez bada, behintzat. 
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3-. Proposamenak eta esleipen proposamenak aztertzeko epeak klausula ekonomiko-
administratiboen pleguan azaltzen direnak izango dira, arauketa bateratuari lotutako 
kontratuak badira ere. 
 
4-. Arauketa bateratuari loturik ez dauden kontratuak formalizatzeko epea klausula 
ekonomiko-administratiboen pleguan ezarritakoa izango da, eta ezingo da inoiz 15 egun 
baliodun baino gehiago luzatu proposatutako esleipendunak eskatutako dokumentazio 
guztia betez geroztik. 
 
Arauketa bateratuari lotutako kontratuak formalizatzeko epea SPKLren 140.3. 
artikuluan ezarritakoa izango da. 
 
5-. Deuseztasun-arrazoia edo berrikusteko errekurtsoa planteatu dela eta prozedura 
bertan behera geratzen bada, prozedura bertan behera mantentzen den bitartean epeen 
zenbaketa ere bertan behera geratuko da, eta berriz abian jarriko da etenaldia indarrik 
gabe geratu eta hurrengo egunean kontratatzailearen profilean iragartzen denean. 

 
2.- Epeak egun naturaletan zenbatuko dira Jarraibide hauetan, klausula ekonomiko-
administratiboen pleguan edo parte hartzeko gonbidapenean zenbaketa egun baliodunetan 
egingo dela erabakitzen ez bada. 
 
3.- Presako prozeduraren adierazpena klausula ekonomiko-administratiboen pleguan 
zehaztuko da, kontratazio espedientean gertakariaren inguruko arrazoiei buruz zuzendari 
nagusiak egindako berariazko txostena egoteari kalterik egin gabe, eta beharrezko xede 
guztietarako aplikagarria da SPKLren 98. artikuluan aurreikusitakoa, arauketa bateratuari 
lotu gabeko kontratuak badira ere. 
 
 
 
 
IX.- Kontratistei eska dakizkiekeen betebeharrak eta egiaztatzeko moduak 
 
1.- Trebetasun baldintzak SPKLko 43. artikuluan aurreikusitakoak dira. Egokia bada, SPKLko 
44. artikuluan Erkidegotik kanpoko enpresentzat zarritako baldintzak betetzeko ere eskatu 
ahal izango da. 
 
XI. atal honetako egiaztagiri guztiak 1.gutun-azalean aurkeztuko dira, parte hartzeko 
gonbidapenen kasuan izan ezik. Kasu honetan, jarraibide hauetako II.Eranskineko 
erantzukizun adierazpena aurkeztu beharko da, beteta, gonbidapenean eskatzen diren 
dokumentuekin batera. 
 
2.- Gaitasun baldintzak SPKLko 46. artikuluan (pertsona juridikoak), 47.ean (Erkidegoko 
enpresak) eta 48.ean (enpresaburuen elkarteak) aurreikusitakoak dira. Pertsona juridikoen 
gaitasuna SPKLko 61. artikuluan jasotakoari jarraiki akreditatuko da. Hala ere, 500.000 
eurotik beherako obra-kontratuen kasuan eta, gainerako kontratuei dagokienez, 193.000 
eurotik beherakoen kasuan –edo Europako Batzordeak egiten duen eguneratzea– gerta 
daiteke proposamena aurkezterakoan egiaztagiriaren kopia nahikoa izatea, pleguetan horixe 
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adierazita baldin badago. Pertsona fisikoen gaitasuna NANaren bidez edo pareko dokumentu 
publiko baten bidez egiaztatuko da. 
 
Pertsona juridikoek eskaintzak aurkezteko eta kontratuen esleipendun izateko, kontratuaren 
prestazioak pertsona juridikoei berezkoak zaizkien xede, helburu edo jarduera eremuen 
barruan egon beharko dira, beren estatutuen edo sorrerako arauen arabera. 
 
3.- Kaudimen ekonomikoaren eta finantzarioaren eta gaitasun teknikoaren edo 
profesionalaren gutxieneko baldintzak klausula ekonomiko-administratiboetako pleguan 
xedatuko dira, eta honetan aurreikusitakoaren arabera egiaztatuko. Erantsi beharreko 
dokumentuak zehaztuko dira, baita gaitasuna frogatzeko gutxieneko betebeharrak ere. Ildo 
horretan, SPKLko ondorengo artikuluetan jasota dauden printzipioak aplikatuko dira: 51. 
artikulua (kaudimendun eta gai izateko beharra), 52. artikulua (kaudimena eta gaitasuna 
kanpoko baliabideen bidez bermatzea) eta 53. artikulua (kaudimen eta gaitasun baldintzak 
zehaztea). 
 
4.- Lizitatzaileei ez zaizkie SPKLko 49. artikuluan aurreikusitako kontratazio debekuak 
ezarriko. Lizitatzailearen edo bere ordezkariaren ardura deklarazioaren bidez egingo da 
akreditazioa, kontratatzeko debekurik izan ezean. Ez da beharrezkoa akreditazioa notario 
publikoen, agintari administratiboen edo elkarte profesional kualifikatuen aurrean egitea; 
500.000 eurotik gorako obra-kontratuen kasuan bakarrik. 
 
Aitorpen horretan, gainera, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean dituela 
aitortu beharko du, kontratua formalizatu aurretik esleipenaren onuradun den enpresariak 
betebehar hori ziurtatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharrari kalterik egin gabe. 
 
Aitorpen hori Jarraibide honen II. eranskinean ezarritako ereduaren arabera gauzatuko da. 
 
5.- Kontratuetan administrazio-sailkapena SPKLren edo hori garatzeko arauen eskakizunek 
hala eska dezaketenean baino ezingo da eskatu, eta klausula ekonomiko-administratiboen 
pleguan eskatu beharko da, eta bertan eskatutako sailkapena zehaztu. Beti eskatuko da 
administrazio-sailkapena 1.000.000 euro baino gehiagoko obra-kontratuetan. Arauketa 
bateratuari lotutako kontratuetan SPKLren 54. artikuluan aurreikusitakoa aplikatu beharko 
da, Errege Dekretu bidez ezar daitezkeen salbuespenei edo SPKLren 55. artikuluan Europar 
Batasuneko estatuetako espainiarrak ez diren enpresarientzako aurreikusitakoari kalterik 
egin gabe. Horri kalterik egin gabe, lizitatzaileak estatuko edo Euskal Autonomia Erkidegoko 
administrazio-sailkapena baldin badauka eta eskaintzan dagokion erregistroko 
arduradunaren ziurtagiria eransten badu, SPKLren arabera, sailkapenak ordezkatzen dituen 
baldintzak ez ditu dokumentuen bidez frogatu behar izango. 
 
6.- Elkarteak, zuzendari nagusiaren edo honek izendatzen den pertsonaren bidez, aurreko 
ataletan aipatutako betebeharren inguruko datuen benetakotasuna egiaztatzeko eskubidea 
izango du. 
 
7.- Baldintzak ez betetzea edo akreditazio falta nahikoak izango dira lizitazioa ez onartzeko. 
Hala ere, egiaztagiriren bat falta izanez gero, bost egun balioduneko epean aurkezteko eskatu 
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ahal izango da (jakinarazpena jasotzen den egunetik hasita). Epe hori igarotakoan, 
egiaztagiriak jaso ez badira, lizitazioari uko egin diola ulertuko da. 
 
 
 
 
X.- Kontratuaren elementuak: xedea, prezioa, iraupena eta luzapenak, beharrezkoak 
izango balira 
 
1.- Kontratuen xedea klausula ekonomiko-administratiboen pleguan eta zerbitzu multzoari 
buruzko baldintza teknikoen pleguan azaldu beharko da behar adinako argitasun eta 
zehaztasunez. Era berean, nahitaez bete beharko da balizko egoera horietan loteei eta 
kontratuen zenbatekotasunari buruzko SPKLren 74.2. artikuluan ezarritakoa. 
 
2.- Kontratuaren iraupena klausula ekonomiko-administratiboaren pleguan espresuki 
adierazita egon behar da, baita luzapenak ere. Luzapen horiek, kasu guztietan, espresuki 
adostu behar dituzte elkarteak eta kontratistak, non eta klausula ekonomiko-
administratiboen pleguan ez den adierazten elkarteak ezar dezakeela. Inolaz ere ezingo da 
isileko luzapenik egin. Luzapenak kontratazio-organoak erabaki beharko ditu. Kontratazio-
organoak luzapenik onartzen ez duen kasuetan ez zaio kontratistari inongo kalte-ordainik 
emango. 
 
Luzapenak pleguan aurreikusita badaude soilik onartuko dira, eta aurreikusitako zenbatekoan 
eta moduan. Ezingo da inolaz ere isileko luzapenik egin. 
 
Obra-kontratuen kasuan, 50.000 eurotik beherakoak baldin badira eta, gainerako kontratuei 
dagokienez, 18.000 eurotik beherakoak, ezingo dute urtebeteko iraupena baino luzeagoa izan 
eta ezingo da luzapenik egin. 
 
3.- Prezioari dagokionez, SPKLko 75. eta 76. artikuluetan eta ondorengoetan ezarritako 
arauak aplikatuko dira, elkartea Administrazio Publiko ez izateagatik egin beharreko 
moldaketak eginda. 
 
Kontratuaren prezioak egiazkoa izan beharko du eta eurotan eman beharko da. Kontratuaren 
prezioak kontratazio organoa, Jarraibide hauetan adierazitakoaren arabera, eta arauketa 
bateratuaren erregimenaren mende egotea edo ez egotea baldintzatzen du. Beharrezko xede 
guztietarako, kontratuaren prezioak zenbatetsitako balio osoa barne hartuko du, bere 
iraupen-epearen eta pleguan berariaz aurreikusita dauden luzapenen arabera. 
 
Dagokion erregimen juridikoa aplikatzeko Jarraibide hauetan jaso diren prezioen edo 
zenbateko-mugen inguruko erreferentzietan BEZa ez da kontuan hartu; hori horrela izanik 
ere, proposamen ekonomikoan prezioari dagokion BEZa bereizita ipini beharko da. Era 
berean, pleguetan agertzen diren gehienezko prezioak eta lizitatzaileek eskainitako prezioak 
ere BEZ gabekotzat joko dira. Dena den, kontratistak faktura egiten duenean dagokion BEZa 
ezarri beharko du. 
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4.- Ordainketak pleguetan adierazitako moduan egingo dira, eta plegurik ezean, kontratuan 
adierazi moduan. Pleguetan aurreordainketarik aurreikusi ez bada behintzat, Elkarteak 
kontratuaren xede den zerbitzua behar bezala jaso aurretik ezingo da ordainketarik egin; hori 
bai, zatikako ordainketak egin ahal izango dira aldizkako zerbitzuen kasuan edo pleguetan 
horrela aurreikusi bada zerbitzua ematearen edo egitearen ezaugarriak direla eta. 
 
5.- Kontratuak kontratistaren arrisku eta zorira burutuko dira, prezioen berrikuspena 
berariaz pleguetan ezarri edo kontratuan hitzartu ez balitz, bederen. Prezioak berrikusteko, 
SPKLren 77. artikulutik 82. artikulura ezarritakoari egingo zaio so, klausula ekonomiko-
administratiboen pleguan erregela berezirik aurreikusi izan ez balitz, eta baita arauketa 
bateratuari lotutako kontratuak badira ere. 
 
Dagozkion xedeetarako, prezioak KPIren urteko aldaketara moldatzeak ez dira prezio 
berrikuspentzat hartuko. 
 
6.- Klausula ekonomiko-administratiboen pleguan berandutzeagatiko zigor ekonomikoak 
ezarri ahal izango dira, bai zerbitzua epez kanpo entregatzeari edo emateari dagokiona, 
zuzenean, bai zerbitzua akatsekin entregatzeari edo emateari dagokiona, zeharka. Prezioak 
berrikustea aurreikusia balego, berandutze egoerei buruzko SPKLren 81. artikuluan 
ezarritakoa aplikatuko da era guztietako kontratuetan. 
 
 
 
 
XI.- Balorazio eta esleipen irizpideak 
 
1.- Klausula ekonomiko-administratiboen pleguak esleipenerako kontuan hartuko diren 
balorazio irizpideak eta horietako bakoitzari ematen zaion puntuaketa adierazi beharko ditu. 
 
2.- Proposamenak baloratzeko eta ekonomikoki eskaintza onuragarriena zein den jakiteko, 
kontratuaren helburuari zuzenean lotuta dauden irizpideak hartu beharko dira kontuan, 
adibidez: prezioa, kalitatea edo kalitate ziurtagiriak, eskaintzen ezaugarri tekniko edo 
teknologikoak eta hauen balioa, obra erabiltzeari edo zerbitzua eskaintzeari lotutako 
ordainketak berrikusteko erabil daitekeen formula, gauzatzeko edo zerbitzua emateko epea, 
lizitatzaileak kontratuaren helburuaren antzeko jardueretan daukan esperientzia, 
erabiltzearen kostua, ingurumen ezaugarriak edo kontratuaren zehaztapenetan definitutako 
gizarte beharrak betetzeari lotutakoak (kontratatzekoak diren zerbitzuen erabiltzaileen edo 
onuradunen biztanle kategoria behartsuenei dagozkienak), errentagarritasuna, ezaugarri 
estetikoak edo funtzionalak, ordezko gaien eskuragarritasuna eta kostua, mantentze-lanak, 
laguntza teknikoa, saldu osteko zerbitzua edo antzeko beste batzuk. 
 
3.- Esleitzeko irizpide bakarra erabiltzekotan, prezio merkeena duen eskaintza aukeratzea 
izango da, nahitaez. Irizpide bat baino gehiago hartzen badira kontuan, irizpide bakoitzari zer 
garrantzi ematen zaion zehaztu beharko da. Zabaltasun egokia duen balio-banda bat ezarriz 
adierazi ahal izango da. Prezioari dagokionez, irizpide hori kontuan hartuta gehienezko 
balorazioa emango zaio lizitazioko gehienezko prezioarekiko beherapen handiena duen 
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proposamen ekonomikoari, eta, besteei, eskainitako beherapenari dagokion balorazioa 
emango zaie, pleguan ezarriko den formularen arabera. 
 
Esleipen prozedura hainbat fasetan banatuta baldin badago, irizpide bakoitza zer fasetan 
aplikatuko den zehaztu behar da, baita lizitatzaileari esleipen prozeduran jarraitzeko 
gutxienez zenbat puntu eskatuko zaizkion ere. Aukeratutako irizpideak neurtzerik ez badago, 
garrantzitsuenetatik garrantzi txikiena dutenetara ordenatuko dira. 
 
4.- Klausula ekonomiko-administratiboen pleguan, prezioa ez den beste irizpideen 
balorazioari dagokionez, gutxieneko puntu-kopurua ezarri ahal izango da; kopuru horretara ez 
iritsiz gero, eskaintza ez da aintzat hartuko, eta, beraz, esleipenetik baztertuko da. 
 
5.- Kontratazio organoak edo, hala badagokio, balorazio batzordeak bereizi ahal izango ditu, 
balorazio berezitua izango duten azpiataletan, pleguetan gordetako balorazio irizpideak, 
objektiboki baloratu behar ez direnak, eta bai espedientean bai esleipenaren arrazoitzean 
azaldu beharko dira. 
 
 
 
 
XII.- Ezohiko edo neurriz kanpoko balioak dituzten eskaintzak 
 
1.- Ezohiko edo neurriz kanpoko balioak dituzten eskaintzak ikusten badira, SPKLren 136. 
artikuluko 3. eta 4. ataletan aurreikusitakoa ezarriko da era guztietako kontratuetan. Klausula 
ekonomiko-administratiboen pleguan horri dagozkion parametro objektiboak ezarri ahal 
izango dira, eta horiek ez izatea ez da oztopo izango balioztatzeko. 
 
Ezohiko edo neurriz kanpoko balioak antzematea, hasiera batean, kontratazio organoari 
dagokio, edo, aurreikusia badago, atal honetan ezarrita dauden jarduerak beteko dituen 
balioztatze-batzordeari. 
 
Jarduera horiek balioztatze-batzordeak egiten dituenean, eta horrek baztertzeko 
proposamena egiten badu, kontratazio organoari jakinaraziko dio azken erabakia har dezan. 
 
2.- Hasiera batean, ezohiko edo neurriz kanpoko baliotzat jotzeko, eskaintzen inguruko 
balioztatze-irizpide bakarra prezioa den kasuetan, Administrazio Publikoen Kontratuen 
Legearen Araudi Orokorraren 85. artikuluan aurreikusitako kasuak hartuko dira kontuan. 
Hainbat balioztatze-irizpide badaude, horri buruz klausula ekonomiko-administratiboen 
pleguan aurreikusita dagoena hartuko da kontuan, eta plegurik ez balego, SPKLren 136.3. 
artikuluan aurreikusten diren gisako irizpideak aplikatuko dira. 
 
Ez da halabeharrez aplikatu beharko SPKLren 136. artikuluko 1. eta 2. ataletan 
aurreikusitakoa, ezta arauketa bateratuari lotutako kontratuetan aurreikusitakoa ere. Horrek 
ez du esan nahi eskaintzaren justifikazioa eskatzen denean adierazi beharko ez denik. 
 
3.- Kontuan hartuta lizitatzaileak egindako justifikazioa eta SPKLren 136.3. artikuluan 
aipatzen diren txostenak, balioztatze-batzordeak egindako proposamena barne, kontratazio 
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organoak iritziko balu eskaintza ezin izango dela gauzatu ezohikoak edo neurriz kanpoko 
balioak sartu direlako, sailkapenetik kanpo utziko du. Aurreneko lekuan sailkatutako 
eskaintza baztertzen bada, esleipena baztertu gabeko hurrengo eskaintzari ematea erabakiko 
da, baldin eta, esleipenerako gutxiengo puntuazioa ezarri denean, hori gainditzen badu. 
Horrela ez bada, esleipena hutsik gelditzen dela adieraziko da. 
 
Lizitazioaren iragarpena Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratu izan balitz, 
bazterketa kontratu publikoetarako Europako Batzordeko Aholku Lantaldearen aurrean 
adierazi eta justifikatu beharko da. 
 
 
 
 
XIII.- Bermeak 
 
1.- Klausula ekonomiko-administratiboen pleguak behin-behineko bermea ematea eska 
dezake esleipena gauzatu bitartean eskaintzak mantenduko direla ziurtatzeko. Modu 
arrazoituan egin beharko da eta espedientean azalduko da, eta bertan kontratu zehatzean 
eskatzea egokitzat jotzeko arrazoiak justifikatuko dira. 
 
Esleipena gauzatuta, esleipendunaren behin-behineko bermea behin betiko bermeari 
aplikatuko zaio, eta, hala badagokio, kontratuak iraungo duen epera -luzapenak barne- 
luzatzeko eskatuko zaio. Gainerako kasuetan bermea automatikoki iraungiko da eta 
gainerako lizitatzaileei kontratua esleitu ondoren itzuliko zaie. 
 
2.- Klausula ekonomiko-administratiboen pleguan behin betiko bermea emateko 
ezinbestekotasuna ezarri daiteke, zerbitzua egoki burutuko dela bermatzeko. Horretarako, 
zenbateko-erregela berdinak eta administrazio publikoentzako orokorrak direnak aplikatuko 
dira. Lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik bermea ematen ez bada, Elkarteak ez 
du bere alde esleituko, eta SPKLren 135.2. artikuluan eta arauketa bateratuari lotuta ez 
dauden kontratuetan aurreikusitakoa aplika daiteke. 
 
3.- Bermeak sektore publikoko kontratuen legedian aurreikusitako moduetan emango dira. 
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HIRUGARREN ZATIA. ESLEIPEN PROZEDURAK ETA ESLEIPENAREN 

ARAUBIDEA 
 
XIV.- Arauketa bateratuari lotuta ez dauden kontratuak 
 

1.- Xedapen orokorrak 

 
SPKLko 175. artikuluan aurreikusitakoa betez, XIV. atal honetan esleipen prozedurak 
zehaztuko ditugu, kontratu motak eta zenbatekoak aintzat hartuta. 
 
Kasu bakoitzerako aurreikusitako araubide orokorrari kalterik egin gabe, elkarrizketa 
lehiakorraren prozedurari heldu ahal izango zaio SPKLren 163. artikulutik 167. artikulura 
bitartean aurreikusitako moduan eta eraginekin arauketa bateratuari loturik ez dauden 
kontratu guztietan. Edonola ere, Elkarteko zuzendari nagusiari dagokio: a) aipatutako 
prozedura hori adostea, hori egitea gomendatzen duten zioak arrazoitzea eta horrela azaltzea 
espedientean; b) elkarrizketa lehiakorra zuzentzea. Balioztatze-batzorde batek edo teknikari-
batzorde batek -Elkartekoek zein kanpokoek-, lagun dezakete zeregin horretan; c) kontratazio 
organoari esleipen proposamena egitea edo esleipena bera egitea zuzendari nagusia bera 
bada kontratazio organoa. 
 
Halaber, zuzendari nagusia kontratazioa arrazionalizatzeko sistemez (esparru akordioak, 
kontratazio-sistema dinamikoa eta kontratazio zentralak) baliatu ahal izango da. Kasu 
horretan, SPKLko 180. artikulutik 189.era bitartekoekin bat etorri beharko da, elkarteari 
Administrazio Publiko ez izateagatik dagozkion moldaketak eginda. 
 
 

2.- Obra Kontratua. – Kopuruen araberako prozedurak 

 
Obra-kontratuak esleitzeko sistemak ondorengoak izango dira, kopuruen arabera. 
 
 

2.1.- 49.999,99 eurora arteko kontratuak 

Kasu horretan, oro har, zuzenean esleituko dira. Horretarako, kontratistari aurrekontua 
eskatuko zaio. Proposatutako aurrekontua negoziatzeko aukera egongo da eta behin betiko 
aurrekontuak zuzendari nagusiaren onespena beharko du. Kontratua mamitzeko, nahitaezkoa 
da kontratistak garbi eta idatziz onartzea. 

 
Kontratua bete dela egiaztatutakoan, prezioa ordainduko da, aurretik kontratistak dagokion 
faktura eman eta berau onartu ondoren. 

 
Dena den, prozedura negoziatua aukeratu ahal izango da, irekia edota mugatua eta, kasu 
horretan, 2.2. atalean xedatutakoa aplikatuko da. 
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2.2.- 50.000 euro eta 999.999,99 eurora arteko kontratuak 

Kontratu mota horietan, prozedura negoziatuaren bidez (irekia edo mugatua) egingo da 
esleipena. Kasu horretan, klausula ekonomiko-administratiboen pleguan prozedura hori 
aukeratu dela adierazi beharko da. 
 
 

2.2.1.- Prozedura negoziatua 

2.2.1.1.- Zenbateko horretan sartzen diren kontratuentzako xedapen orokorra 
 
Prozedura negoziatua aukeratuz gero, ondorengo izapideak beteko dira: 
 

a. Informazio teknikoa.- Elkarteko teknikariek edo, halakorik ezean, Donostiako 
Udalekoek beharren inguruko hainbat zehaztasun emango dituzte: behar mota eta 
norainokoa, kontratazioaren helburua eta kontratu mota, kontratuaren justifikazioa 
eta egokitasuna eta bete beharreko zehaztapen teknikoak. Halaber, gutxi 
gorabeherako aurrekontua egingo dute. 
 

b. Eskaintzen eskaera.- Kontratuaren helburua gauzatzeko gai diren gutxienez hiru 
enpresari eskatuko zaie eskaintza egiteko. 

 
c. Pleguak.- Klausula ekonomiko-administratiboen plegu bat egingo da. Plegu 

horretan, jarraibide hauen edukia jasoko da, bai eta baldintza teknikoen plegu bat 
ere. Azken horren ordez, obra-proiektua aurkeztu ahal izango da. Klausula 
ekonomiko-administratiboen pleguan, SPKLko 162. artikuluan aipatzen diren 
baldintzak eta/edo prozedurak zehaztuko dira. 

 
Kontratuaren zenbatekoa 200.000 eurokoa baino gehiagokoa bada, plegu horien 
gaineko txosten juridikoa egingo da. 

 
d. Publizitatea.- Lizitazio akordioa beti ere kontratatzailearen profilean argitaratuko 

da. Kontratuaren zenbatekoa 200.000 eurotik gorakoa baldin bada, lizitazio 
iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ere argitaratuko da.  
 

e. Ebaluazioa.- Klausula ekonomiko-administratiboen pleguan, enpresekin 
negoziatuko diren alderdi ekonomiko eta teknikoak zehaztuko dira. 

 
Kontratuaren zenbatekoa berrehun mila eurokoa (200.000 €) baino gehiagokoa bada, 
klausula ekonomiko-administratiboen pleguan, kontratua esleitzeko oinarritzat hartuko diren 
irizpideak aurreikusi beharko dira. Kasu horretan, prozedura irekietarako edo mugatuetarako 
xedatutakoa aplikatuko da. 

 
Elkarteko teknikariek edo, hala badagokie, Donostiako Udaleko teknikariek edo ebaluazio 
batzordeak, esleipen proposamen arrazoitu bat egingo dute, klausuletan ezarritako esleipen 
irizpideak aipatuz. Era guztietara ere, egindako gonbidapenak, jasotako eskaintzak, onartzeko 
edo baztertzeko arrazoiak eta egindako negoziazioak zehaztuko dira. 
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2.2.1.2.- Kontuan hartu beharreko beste kasu batzuk 

 
SPKLren 154. artikuluko a) eta b) ataletan eta 155. artikuluko a) atalean aurreikusitako 
kasuetan ere prozedura negoziatua aukeratu ahal izango da, obra-kontratuaren zenbatekoa 
edozein izanda ere. Hori guztia kasu bakoitzean zenbatekoaren arabera berariaz ezarritako 
arauak aplikatzeari kalterik egin gabe. 
 
Klausula ekonomiko-administratiboen pleguan edo jarraibide hauetan berariaz aurreikusi ez 
diren kasuetan, SPKLko 153., 160., 161. eta 162. artikuluetan eta haiekin bat datozen 
gainerako artikuluetan ezarritakoa aplikatu beharko da, elkartea Administrazio Publiko ez 
izateagatik dagozkion moldaketak eginda. 
 
 

2.2.2.- Prozedura irekia edo mugatua 
 
Prozedura irekia edo mugatua aukeratzen bada, 2.3 atalean xedatutakoa aplikatuko da. 
 
 

2.3.- 1.000.000 euro eta 4.844.000,99 euro bitarteko obra-kontratuak 
 
Zenbateko horien barruko obra-kontratuen kasuan, esleipena prozedura ireki edo mugatu 
baten bidez egingo da. Prozedura baten edo bestearen aldeko hautua klausula ekonomiko-
administratiboen pleguan adierazi beharko da. 

 
Bi prozeduretan, ondorengo arauak ezarriko dira: 
 

a. Txosten teknikoa.- 2.2.1.1 ataleko a) azpiatalean aurreikusitakoari jarraiki. 
 

b. Pleguak.- 2.2.1.1. atalean aurreikusitakoari jarraiki. 
 

c. Publizitatea.- Lizitazioa, edozein kasutan, kontratatzailearen profilean eta SPKLn 
kontratu mota horretarako eskatzen diren egunkari ofizialen bitartekoen bidez 
kaleratuko da. 

 
d. Eskaintzak aurkezteko epea.- Klausula ekonomiko-administratiboen pleguan 

zehaztuko da eskaintzak aurkezteko epea. Epea ezingo da, inolaz ere, 26 egun 
naturalekoa baino motzagoa izan, lizitazioaren iragarkia dagokion egunkari 
ofizialean kaleratzen den egunaren biharamunetik hasita. Salbuespen gisa, epea 
murrizteko aukera egongo da. 

 
e. Eskaintzak aurkezteko modua.- Proposamenak isilpekoak izango dira eta gutun-

azal itxietan aurkeztuko dira, klausula ekonomiko-administratiboen pleguan 
xedatzen den moduan. 
 

f. Ebaluazioa.- Kontratua esleitzeko eta haztatzeko oinarritzat hartuko diren 
irizpideak klausula ekonomiko-administratiboen pleguan adieraziko dira. 
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Kontratuaren prezioarekin, helburuarekin eta ezaugarriekin zuzenean lotutako 
irizpideak hartu beharko dira kontuan, eta baita jarraibide hauetako XI.2 atalean 
deskribatuta dauden beste irizpideak ere. 

 
g. Esleipena.- Kontratazio-organoak ekonomikoki errentagarriena den eskaintzari 

esleituko dio kontratua, klausula ekonomiko-administratiboen pleguan 
proposamenak balioztatzeko aurreikusitako irizpide objektiboetan oinarrituta. 

 
Pleguan edo jarraibide hauetan ez badago berariazko aurreikuspenik, ondokoa aplikatuko da: 
a) Prozedura irekien kasuan, SPKLko artikulu hauetan aurreikusitakoa: 141., 142. eta 144.ean 
(adituen batzordearen edo organo tekniko espezializatuaren esku-hartzeari buruz ezarritakoa 
ez da, inolaz ere, aplikagarria izango), baita 145.ean ere. b) Prozedura mugatuaren kasuan, 
SPKLko 146., 147., 149., 150., 151. eta 152 artikuluetan eta horiekin bat datozen artikuluetan 
aurreikusitakoa aplikatu beharko da. Kasu bietan, elkartea Administrazio Publiko ez 
izateagatik dagozkion moldaketak egin beharko dira. 
 
 

3.- Beste kontratu batzuk (hornikuntza, zerbitzuak, eta abar). – Kopuruen 
araberako prozedurak 

 
Hornikuntza, zerbitzu eta bestelako kontratuei dagokienez, atal honetan aurreikusitako 
prozedurak eta betebeharrak kontuan hartuko dira, kopuruen arabera: 
 

3.1.- 17.999,99 eurora arteko kontratuak 

XIV.2.1 atalean obra-kontratuetarako aurreikusitakoa aplikatu beharko da. 
 

3.2.- 18.000 euro eta 99.999,99 euro bitarteko kontratuak 
 
Prozedurei eta gainerako betebeharrei dagokienez, XIV.2.2 atalean obra-kontratuetarako 
aurreikusitako betebeharrak aplikatu beharko dira, atal horren gainetik egongo diren 
berezitasun edo arau berezi batzuk kontuan hartuta. 
 

3.2.1.- Prozedura negoziatua 
 
Prozedura negoziatua aukeratuz gero, ondorengo berezitasunak aplikatuko dira: 

 
a) Kontratuaren zenbatekoa 60.000 eurokoa baino gehiagokoa bada, plegu horien 

gaineko txosten juridikoa egingo da. 
 

b) Prozedura negoziatua aukeratu ahal izango da, zenbatekoa edozein izanda ere, 
SPKLko ondoko artikuluetan aurreikusitako kontratuen kasuan: 154. artikuluan; 157. 
artikuluko a), b), c) eta d) ataletan; 158. artikuluko a), b), c) eta d) ataletan eta 159. 
artikuluan.  
 

c) Kontratu horietan lizitazio iragarkia argitaratuko da kontratatzailearen profilean 
SPKLren 154. artikuluko a) eta b) ataletako, 158. artikuluko a) ataleko, eta 159. 
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artikuluko kasuetan, kontratuaren zenbatekoa 50.000 euro baino gehiagokoa denean, 
eta kasu horretan SPKLren 147. artikulutik 150. artikulura eta 161.4. artikuluan 
aurreikusitakoa aplikatuko da. 

 
d) Klausula ekonomiko-administratiboen pleguan edo jarraibide hauetan berariaz 

aurreikusi ez diren kasuetan, SPKLko 153., 160., 161. eta 162. artikuluetan eta haiekin 
bat datozen gainerako artikuluetan ezarritakoa aplikatu beharko da, elkartea 
Administrazio Publiko ez izateagatik dagozkion moldaketak eginda. 

 
3.2.2.- Prozedura irekia edo mugatua 

 
Prozedura irekia edo mugatua aukeratzen bada, 3.3 atalean ezarritako arauak beteko dira. 
 
 

3.3.- 99.999,99 euro eta 192.999,99 euro bitarteko kontratuak 
 
99.999,99 eta 192.999,99 euro arteko kontratuetan prozedura irekia edo mugatua jarraituko 
da, SPKLri jarraiki kontratu motaren arabera oro har edo partikularki prozedura negoziatuari 
bidea ematen dioten egoeren aurrean ez egonez gero, bederen. 
 
Prozedura horietan XIV.2.3 atalean obra-kontratuetarako ezarritakoa aplikatuko da, horren 
gainetik egongo diren berezitasun batzuk kontuan hartuta. 
 

a) Pleguen gaineko txosten juridikoa egin ahal izango da. 
 

b) Lizitazioa kontratatzailearen profilean eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratuko da. 
 

c) Proposamenak aurkezteko epea ezingo da 15 egun naturalekoa baino motzagoa izan, 
lizitazio iragarkia kaleratzen den egunaren biharamunetik hasita. Salbuespen gisa, 
epea laburtu egin ahal izango da, elkarteko zuzendari nagusiaren ustez hori 
justifikatzeko ezohiko arrazoiak baldin badaude. 

 
d) Ebaluazioari eta esleipenari dagokionez, XIV.2.3 atalean obra-kontratuetarako 

aurreikusitakoa egongo da indarrean. 
 
Klausula ekonomiko-administratiboen pleguan edo jarraibide hauetan ez badago berariazko 
aurreikuspenik, ondokoa aplikatuko da: a) Prozedura irekien kasuan, SPKLko artikulu hauetan 
aurreikusitakoa: 141., 142. eta 144.ean (adituen batzordearen edo organo tekniko 
espezializatuaren esku-hartzeari buruz ezarritakoa ez da, inolaz ere, aplikagarria izango), 
baita 145.ean ere. b) Prozedura mugatuaren kasuan, SPKLko 146., 147., 149., 150., 151. eta 
152 artikuluetan eta horiekin bat datozen artikuluetan aurreikusitakoa aplikatu beharko da. Bi 
kasuetan, botere esleitzailea Administrazio Publiko ez izateagatik egin beharreko moldaketak 
eginda aplikatuko dira arauak. 
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4.- SPKLren II. eranskineko 17tik 27ra bitarteko kategorietako zerbitzu-
kontratuak, 193.000 euro edo gehiagokoak 

 
Kontratazio organoa zenbatekoaren arabera dagokiona izango da. 
 
Esleipen prozedurari dagokionez, 99.999,99 eta 192.999,99 euro bitarteko zerbitzu-
kontratuetarako ezarritakoari helduko zaio, prozedura negoziatuari edo elkarrizketa 
lehiakorrari eta kontratazioa arrazionalizatzeko sistemei (esparru-hitzarmenak, kontratazio 
sistema dinamikoa eta kontratazio-zentralak) heltzeko aukerari kalterik egin gabe, horri bidea 
ematen dioten egoerak gertatuz gero. Horrela, XIV. atal honetako xedapen orokorren 1 
zenbakian ezarritakoa beteko da. 
 
 
 
 
XV.- Arauketa bateratuari lotutako kontratuei ezarri beharreko arauak 
 

1.- Xedapen orokorrak  
 
Arauketa bateratuari lotutako kontratuak dira SPKLn, helburua eta zenbatekoa kontuan 
hartuta, hala definituta daudenak. 

 
Arauketa bateratuari lotuta dauden kontratuei jarraibide hauetan oro har aurreikusitakoa 
aplikatuko zaie, kasu guztietan.  
 
Prozedura irekia edo mugatua ez diren beste kontratazio prozedura batzuetara jotzen bada, 
XIV. ataleko 1 zenbakian ezarritako xedapen orokorrak izango dira aplikatuko direnak. 
 
 

2.- Administrazio Publikoentzat ezarritakoarekiko berezitasunak edo 
moldakuntzak  

 
Arauketa bateratuari lotutako kontratuen kasuan, administrazio publikoentzako 
aurreikusitakoaren aldean, ondoko moldaketak edo berezitasunak aplikatuko dira, SPKLren 
174. artikuluari jarraiki. 
 

2.1.- Xedapen orokorra  
 
SPKLren 174. artikuluan ezarritako salbuespenak ez dira inondik inora aplikatuko, klausula 
ekonomiko-administratiboen pleguak berariaz jasotzen ez baditu behintzat. 
 

2.2.- Kontratistek bete beharreko baldintzen inguruko berezitasunak  
 
Gaitasun baldintzak SPKLko 43. eta 44. artikuluetan ezarritakoak izango dira, baina 
Munduko Merkataritza Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko Akordioa sinatu duten 
estatuetako enpresek ez dute elkarrekikotasun txostenik beharko. 
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Kaudimen ekonomiko eta finantzarioari zein gaitasun teknikoari buruzko gutxieneko 
baldintzei dagokienez, jarraibide hauetako IX. atalean ezarritakoaz gainera, SPKLko 63. 
artikulutik 68.era egiaztapen moduei buruz ezarritakoa aplikatuko da, kasu guztietan. 
 
Sailkapen arloan, SPKLren 44. eta 45. artikuluetan ezarritakoa aplikatuko da oro har. 
 
Klausula ekonomiko-administratiboen pleguan aurreikusitako kalitate bermeari eta 
ingurumen kudeaketari buruzko arauak egiaztatzeari dagokionez, SPKLko 69. eta 70. 
artikuluak aplikatuko dira. 
 

2.3.- Kontratuaren prestaketari dagozkion berezitasunak  
 
Klausula ekonomiko-administratiboen pleguak honako Jarraibide hauetan ezarritako moduan 
egin eta onartuko dira. Baldintza teknikoen pleguei dagokionez, SPKLren 101. artikuluan 
ezarritakoari helduko zaio, konplexutasun urriko kontratuen kasuan klausula ekonomiko-
administratiboen pleguari atxikitzeko aukerari kalterik egin gabe. 
 
Kontratu mota honetan, klausula ekonomiko-administratiboen pleguei eta baldintza 
teknikoen pleguei buruzko txosten juridikoak egin ahal izango dira, pleguak onartu aurretik. 
 
Jarraibide hauetan klausula ekonomiko-administratiboen pleguei buruz orokorrean 
aurreikusitakoaz gain, SPKLko ondorengo artikuluetan ezarritakoa aplikatuko da: 102. 
artikuluan (kontratua gauzatzeko baldintza bereziak), 103. artikuluan (zergei, ingurumenaren 
babesari, lanari eta lan baldintzei lotutako betebeharren gaineko informazioa) eta 104. 
artikuluan (lan kontratuen subrogazio baldintzen inguruko informazioa) xedatutakoa. 
 
Atzeratu ezin den behar bati erantzuteko kontratua egitea premiazkoa bada, edota interes 
publikoa dela-eta esleipena bizkortzea beharrezkoa bada, zuzendari nagusiak izapidetze 
prozesua presazkotzat jo ahal izango du, prestaketaren dokumentazioan behar den moduan 
arrazoituz. Kasu horretan, SPKLko 96.2.b) artikuluan epeen laburpenari buruz 
aurreikusitakoa aplikatuko da. 
 

2.4.- Esleipen prozedurak  
 
Arauketa bateratuari lotutako kontratuak Administrazio Publikoko kontratuetarako 
aurreikusitako moduan esleituko dira, baina ondoko moldaketak eginda, SPKLko 174. 
artikuluari jarraiki: 
 

a) Kontratua proposatuko duen organoz kanpoko adituen batzordearen esku hartzearen 
beharrari dagokion SPKLren 134. artikuluko bigarren paragrafoan aurreikusitakoa ez 
aplikatzeari kalterik egin gabe, balioztatze-batzorde bat egongo da, eta klausula 
ekonomiko-administratiboen pleguan zehaztuko da nola osatuko den; teknikariak 
Elkartekoak izan daitezke edo ez, eta proposamenak balioztatu ondoren, kontratazio 
organoari dagokion esleipen proposamena jakinaraziko dio, esleipenerako irizpide 
bakarra prezioa ez bada behintzat, kasu horretan ez baita balioztatze-batzordea 
izendatzea beharrezkoa izango. Esleipen proposamenarekin batera SPKLk eskatutako 
txosten teknikoak, eta hala badagokio, juridikoak emango dira. 



 

31 

 
b) Klausula ekonomiko-administratiboen pleguan aurkakoa adierazi ez bada, ondokoa ez 

da aplikatuko: 
 

- SPKLko 136. artikuluko 1. eta 2. ataletan eskaintzak ezohikoak edo neurriz 
kanpokoak diren hautemateko irizpideei buruz ezarritakoa. 
 

- Kontratuak formalizatzeari buruzko SPKLren 140. artikuluan ezarritakoa, 
artikulu bereko 3. atalean ezarritako epea eta 5. atalean aurreikusitakoa 
aplikatzeari kalterik egin gabe. 
 

- Proposamenen eta esleipen proposamenen azterketari buruz SPKLren 144. 
artikuluan xedatutakoa. 

 
- SPKLren 156. artikuluan zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuak prozedura 

negoziatu bidez esleitzeko mugei buruz ezarritakoa. 
 

c) Lizitazioa eta esleipena, gutxienez, Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean, SPKLko 
303. artikuluan aurreikusitako kontratazio-plataforman edo elkartearen gain dauden 
administrazioek kudeatutako pareko sistema batean kaleratuko dira, baita Estatuko 
Aldizkari Ofizialean ere. 
 

d) Premia dela eta, SPKLn aurreikusitako gutxieneko epeak betetzea ezinezkoa bada, 
96.2 b) artikuluan epeak laburtzeari buruz ezarritakoa aplikatuko da, eta zuzendari 
nagusiak adostu eta arrazoitu beharko du. 

 
 
 
 
XVI.- Parte hartzeko eskariak edo eskaintzak aurkeztea. Gutun-azalen edukia 
 
1.- Klausula ekonomiko-administratiboen pleguak edo parte hartzeko gonbidapenek 
zehaztuko dituzte eskaintzak aurkezteko baldintzak, aipatutako pleguak kasu bakoitzean 
ezarriko duen esleipen-prozedurarekin bat. 
 
2.- Eskaintzak, zehazki esleipenean baloratuko diren proposamen ekonomikoari eta gainerako 
atalei dagokionean, kasu guztietan gutun-azal itxietan aurkeztuko dira klausula ekonomiko-
administratiboen pleguan ezartzen den zenbakiarekin eta edukiarekin. 
 
Lizitatzaileak edo horren ordezkariak gutun azal bakoitzaren kanpoaldean sinatu beharko du, 
bere izen propioan edo ordezkari gisa aurkezten den adieraziz. Gutun-azal bakoitzaren 
kanpoaldean, ondorengoa zehaztu beharko da: 
 

- Kontratuaren izena eta esleipen prozedura faseka egiten bada, dagokion fasea. 
- Eskaintza aurkezten duen enpresa edo enpresariaren izena. 
- Identitate fiskaleko kode zenbakia edo NANa. 
- Helbidea. 
- Telefonoa. 
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- Faxa. 
- Posta elektronikoa, jakinarazpenak egiteko erabiliko dena. Horretarako baimena 

jarraibide hauetako I. Eranskina betez eman beharko da. 
 
Eskaintza ordezkari bidez aurkeztuz gero, azken 4 datuak harenak izango dira. Gainera, bere 
NAN zenbakia ere eman beharko du. 
 
Posta elektronikoa izango da Sozietateak lizitatzaileei egin beharreko jakinarazpenei begira 
erabiliko duen bide nagusia. Beste edozein bide ere erabili ahal izango du, betiere bide horrek 
oharraren eduki osoa, bidalketaren eguna eta ordua, bidaltzailea eta jasotzailea egiaztatzeko 
modua ematen badu. 
 
2.- Pleguetan zehaztuko da parte hartzeko eskariak edo eskaintzak aurkezteko epemuga. 
Parte hartzeko eskariak edo eskaintzak aurkezteko azken eguna igandea edo jaieguna bada 
(Donostiako jaiegunak barne), epemuga hurrengo egun balioduna izango da. 
 
3.- Parte hartzeko eskariak Sozietatearen egoitza sozialean edo posta bulegoan aurkeztu 
beharko dira idatziz, aurkezteko epea bukatu baino lehen. Lizitatzaileren batek proposamena 
postaz bidaliz gero, postetxean bidalketa egin zueneko eguna justifikatu beharko egun berean 
horren berri emanda Sozietatearen administrazio zerbitzuei, telex, telefax edo telegrama 
bidez. Bi eskakizunak betetzen ez badira edo bidali izanaren komunikazioa parte hartzeko 
eskariak eta eskaintzak jasotzeko ezarritako epea igaro ondoren jasotzen bada, eskaintza ez 
da onartuko. Hala ere, proposamenak jasotzeko azken egunetik 10 egun natural igaro 
direnean proposamena jaso ez bada, proposamen hori ez da onartuko. Telefax, telex edo 
posta elektroniko bidez egindako jakinarazpena baliagarria izateko, nahitaez, hura bidali eta 
jaso izana, horren datak eta komunikazioen eduki osoa egiaztatzeko modua izan behar da. 
Halaber, bai bidaltzailea, bai jasotzailea, era fidagarrian identifikatu behar dira. Kasu 
horretan, kopia inprimatua lortuko da, eta txostenari erantsiko zaio. 
 
4.- Eskaintzak gutun azal itxietan aurkeztuko dira, jarraian azaltzen den edukiarekin. 
 

4.1.- 1. Gutun-azala. – Gaitasunari, ahalmenari, kaudimenari eta sailkapenari 
dagozkion baldintzak 

 
Lizitatzaile bakoitzak Jarraibide hauetako IX. atalean ezarritako erreferentzia eta 
kontratatzeko eskakizunak sartu beharko ditu 1 zenbakidun gutun-azalean, kasu bakoitzean 
klausula ekonomiko-administratiboen pleguan ezarriko diren era edo moduetan. 
 
Enpresa atzerritarrek Donostian egoitza duten Epaitegi eta Auzitegien jurisdikzioaren pean 
jartzen direlako berariazko adierazpena aurkeztu beharko dute. 
 

4.2.- 2. Gutun-azala. – Proposamen teknikoa 
 
Esleipena gauza dadin prezioa ez den beste irizpide batzuk baloratu behar badira, irizpide 
horiekin zerikusia duen proposamenaren azalpena behar adina zehaztuta, eta, hala 
badagokio, kontratuaren gauzatzeari atxikiko zaizkion baliabide teknikoen eta pertsonen 
azalpen ulerkorra egingo dira, klausula ekonomiko-administratiboen pleguan eskatuko dena, 



 

33 

eta kontratuaren gauzatzearen edo horniduren ezaugarri teknikoak eta gainerako alde 
teknikoak, aipatutako pleguan edo baldintza teknikoen pleguan eskatuko direnak, horiek 
eskatzen duten behar adinako zehaztapenekin eta beharrezkoak diren dokumentuz 
lagundurik, eta hori guztia esleipen irizpideen balorazio hobea jasotzeko lizitatzaileei egokia 
iruditzen zaien beste edozein dokumentu eransteari kalterik egin gabe. 
 

4.3.- 3. Gutun-azala. – Proposamen ekonomikoa 
 
Proposamen ekonomikoan desberdinduta adieraziko dira eskainitako prezioa eta honi 
dagokion BEZa, klausula ekonomiko-administratiboen pleguko eranskineko ereduaren 
arabera. 
 
 
 
 
XVII.- Kontratazio eta esleipen prozeduratik baztertzea  
 
1.- Behin 1. gutun-azala irekita, izaera, gaitasun eta kaudimen eskakizunak betetzen direla 
egiaztatu, eta horren berri zuzendari nagusiari emango zaio; hala badagokio, hark akreditazio 
akatsak konpontzea eskatu ahalko du. Plegu honetan kasu horretarako xedatutakoa betetzen 
duten eskatzaileak baino ez dira hautatuko. Auzi horretan hautaketa prozesutik soilik Plegu 
honetan jasotako izaera, gaitasun eta kaudimen eskakizunak betetzen ez dituzten hautagaiak 
ezabatu ahalko dira, konpondu ezin diren akatsak dituztenak, eta konpondu ezin diren 
akatsak izanik horren jakinarazpena jaso eta hamar eguneko epean eskakizunak betetzen ez 
dituztenak. Eskaera hauek dira konpondu ezin diren akatsak: 
 

a) Konpon ezin daitekeen eta bere gaitasunari eta ekimen edo kaudimen ahalmenari 
eragiten dion akatsa -sektore publikoko erakundeekin kontratatzeko gaitasuna barne- 
egitea; era berean, sailkapen eskakizuna ez edukitzea eska daitekeenean eta berariaz 
horrela eskatzen denean klausula ekonomiko-administratiboen pleguan. 
 

b) Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea pasa ostean aurkeztea. 
Postetxean aurkeztutako eskaintzen kasuan XVI ataleko 3. puntuan adierazitakoa 
hartuko da kontuan. 
 

c) Sektore publikoko erakundeekin kontratazio debekuetan sartuta ez egotea, SPKLren 
49. artikuluan eta horrekin bat datozenetan ezarritakoaren arabera. 
 

d) Aurkeztutako dokumentazioan -ardura adierazpenak barne- edozein faltsukeriatan 
sartuta egotea. 
 

e) Eskaintza edo parte hartzeko eskaera behar bezala ulertzen uzten ez duten, uzteak, 
akatsak, kontraesanak edo zirrimarrak edukitzea baloratu behar diren oinarrizko 
alderdietan, lizitatzaileari zuzenketak eskatu eta horrek eskaera jaso eta bost egun 
balioduneko epean zuzenketa hori egin gabe jarraitzen badu. Zuzenketan ezin izango 
da eskaintzan ez zegoen alde berri edo desberdinik sartu. Sartuko balitz, behin betiko 
baztertuko da. 
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f) 1. eta 2. gutun-azaletako dokumentuetan edo Sozietatera bidalitako beste edozein 
dokumentutan (nahiz eta berau kontratazio organoari zuzendua ez egon) eskainitako 
prezioari buruzko informazioa agertzea. 
 

g) SPKLren 45. artikuluan ezarritako eskaintza egiteko debekuetan sartuta egotea. 
 

h) Eskaintza edo eskaintzaren zehaztapenak ez egiaztatzea edo ez aurkeztea, klausula 
ekonomiko-administratiboen edo baldintza teknikoen pleguetan berariaz 
ezinbestekotzat ezarritako aldeei dagokionez. 
 

i) Ordenamendu juridikoaren arabera bazterketa-arrazoia dakarren beste edozein arau-
hauste egitea, klausula ekonomiko-administratiboen pleguan azaltzen diren eta 
zuzenbidearen edota SPKLren 1. artikuluan adierazten diren sektore publikoko 
kontratazio printzipio gidarien aurkakoak ez diren beste bazterketa-arrazoiak barne. 
 

2.- Proposamen ekonomikoa duen gutun-azala irekita, ondorengo hauek dira esleipenetik 
baztertzeko arrazoiak. 
 

a) Klausula ekonomiko-administratiboen pleguan zehaztuta dagoen moduan, gehienezko 
zenbateko bat edo aleko prezioak agertu, kontratuaren lizitazioko gehienezko prezioa 
baino altuagoa proposatzea, edo proposamen ekonomikoan proposamen 
dokumentuaren aldaketa nabarmenak sartzea pleguan agertzen den eranskinaren 
arabera, edo eskaintzen den prezioa argi eta zehatz zein den oztopatzen duten 
akatsak, kontraesanak edo zirrimarrak izatea. 
 

b) Ezohiko edo neurriz kanpoko balioak, behin Jarraibide hauen XII. atalean 
aurreikusitakoaren arabera entzunaldi-izapidea bete ondoren halakotzat jo direnak, 
dituen eskaintza bat aurkeztea. 
 

c) Arauketa bateratuari lotutako kontratuen kasuan, eskaintza ekonomiko onuragarriena 
aurkeztutako lizitatzaileak XX. ataleko 2 zenbakiak eskatzen dion dokumentuen 
aurkezpena ez gauzatzea 10 egun baliodunen epean, Autonomia Erkidegoaren 
legediak gehienezko epe luzeago bat ezartzen ez badu behintzat. Kasu horretan, hori 
izango da aplikatu beharreko epea. Arauketa bateratuari lotuta ez dauden 
kontratuetan eskakizuna betetzeko epea 15 egun baliodunekoa izango da, eta behin 
epe hori beteta lizitatzaileak bere eskaintza kendu duela ulertuko da. Presako 
prozeduraren kasuan, eskakizuna klausula ekonomiko-administratiboen pleguan 
azalduko den epean ez betetzea, SPKLren 96.2. artikulua aplikatuz. 
 

3.- Esleipen prozeduratik baztertzea arrazoitu egingo da eta egindako arau-hausteari buruzko 
zergatia espedientean idatziz ipiniko da, dagokion lizitatzaileari jakinaraziko zaio, 
kontratatzailearen profilean argitaratuko da eta esleipen-akordioan jasota geratuko da. 
 
4.- Gaitasun, ahalmen, kaudimen eta sailkapen baldintzekin zerikusia duen eskatutako 
dokumentazioa aurkezten ez badu, lizitazioan sartzeko eskatuko eskaera egingo zaio. Eskaera 
jaso eta bost egun baliodun pasatuta ez bada okerra konpondu, eta ez egiaztatzeak 
kontrataziorako ezinbesteko baldintzei eragiten badio, lizitatzaileak prozeduran parte 
hartzeari uko egiten diola ulertuko da eta baztertuta geratuko da. Aipatutako epe horretan ez 
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egiaztatzeak 2 zenbakidun gutun-azaleko proposamen teknikoarekin batera aurkeztu behar 
den dokumentazioari eragiten badio, eta epe barruan okerra konpondu ez arren ezinbesteko 
baldintza izaera ez badu, prozedurak aurrera egin ahal izango du, sor daitezken ondorioei 
kalterik egin gabe balioztatze eta esleipenari dagokienez. 
 
Dokumentazio gehigarria emateko egin ahal diren eskaera guztietan ondorio horien berri 
eman beharko da eskatzen den dokumentazio motaren arabera. Eskaerak 2 zenbakidun 
gutun-azalean sartu beharreko eduki dokumentalari eragiten badio, jakinaraziko da 
onartezina izango dela eta itzuli egingo dela edozein informazio edo gehikuntza eskaeraren 
edukiari lotzen ez bazaio eta aurkeztutako eskaintza teknikoaren eduki zehatzarekin 
alderatuta aldaketak, gehikuntzak edo zuzenketak baditu. 
 
 
 
 
XVIII.- Prozeduraren izapideak 
 
1.- Kontratazio prozedura espedientean ipini beharko diren honako prestakuntza-jardueren 
edo txostenen bidez hasiko da: 
 

- Kontratuak SPKLren 22. artikuluan ezarritako edukiarekiko duen egokitasuna 
agertzen duen txostena, zuzendari nagusiarena edo Elkarteko teknikariena, edo, 
horien txostenik ez balego, Donostiako Udalarena. Txosten horrekin batera klausula 
ekonomiko-administratiboen plegu-proposamena, eta, hala badagokio, baldintza 
teknikoen plegu-proposamena edo zuzendari nagusiak onartutako dokumentu 
baliokidea eman beharko da. 
 
Txosten horretan prozedura irekia hautatu ez den kasu guztietan hautatu den 
prozedura jarraitzea hobesten duten zergatien berri emango da. 

 
- Elkartearen zerbitzu teknikoen txosten ekonomikoa, kontratuaren finantzaketari 

aurre egiteko aurrekontu-kredituari buruzkoa, aurrekontuko partida edo partiden 
identifikatzen dituena. Estaldura nahikoak kontratuaren prezioa eta jasan beharko 
den BEZ hartu beharko ditu kontuan. 
 

- Kontratazio prozedurak eta pleguek honako Jarraibide hauetan, eta, hala badagokio, 
arauketa bateratuari lotutako kontratuetan SPKLn ezarritakoarekiko duten 
egokitzapenari buruzko txosten juridikoa. 

 
- Presako prozedura ontzat ematen duten arrazoiei edo zergatiei buruzko txostena, 

zuzendari nagusiarena, hala badagokio. 
 

- Kontratazio prozedurak kontratazio organoak pleguaz berariaz onartzea eskatzen 
duenean edo Administrazio Kontseiluaren berariazko baimena behar duenean, horri 
dagokien hitzarmenak. 

 
- Espedientean agertzeko aurretiko izapideak behar dituen beste edozein eskakizun, 

Jarraibide hauek edo, arauketa bateratuari lotutako kontratuen kasuan, SPKLk 
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eskatuta. 
 
2.- Espedientea aurreko 1 zenbakian ezarritakoaren arabera bete ondoren, zuzendari nagusiak 
onartu egingo du eta esleipen prozedura irekitzea erabakiko du. Erabaki horrek gastua 
onartzea ere ekarriko du SPKLren 134.3. a) artikuluan aurreikusten den kasuan izan ezik. Era 
berean, kontratazio espedienteari gehituko zaizkio: 
 

- Aldizkari ofizialetan argitaratutako beharrezkoak diren iragarki-txertaketen kopiak, 
eta, iragarkiak Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialari bidaliz gero, bidalitako 
iragarkiaren kopia, igortzeko moduaren eta dataren berri emanez. 
 

- Prozeduraren abiapuntua parte hartzeko gonbidapenak diren kasuetan, igorritako 
gonbidapen guztien kopia osoa, erabilitako moduen arabera. Horietan igortze, eta, 
hala badagokio, jasotze data agertu beharko da. 

 
3.- Kontratazio prozeduraren iragarkia argitaratuta edo parte hartzeko gonbidapenak igorrita, 
hautagaiek beraiei beharrezkoak iruditzen zaizkien argibide-eskaerak egin ahal izango 
dizkiote Elkarteari, eta beren eskaintzak edo parte hartze eskakizunak egiteko beharrezkoa 
iruditzen zaien informazio gehigarria eska diezaiokete. Elkarteak argibide-eskaerei 
erantzungo die eta, hala badagokio, informazio gehigarria emango du bere esku badago eta V. 
ataleko 2 d) zenbakian aurreikusitako konfidentzialtasunari dagokion mugarekin. 
 
4.- Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea amaituta, 1 zenbakidun gutun-
azala irekiko da, aurkeztutako eskaintzen akta idatziko da eta, behar izanez gero, okerrak 
konpontzea eskatuko da. Lizitatzaileei okerrak epe barruan ez zuzenduz gero izan ditzaketen 
ondorioak jakinaraziko zaizkie, XVII. ataleko 4 zenbakian aurreikusten den moduan. 
 
5.- 1 zenbakidun gutun-azala irekitzen den une berean, 2 zenbakidun gutun-azalik balego, 
kontratazio organoari edo balioztatze-batzordeari edo proposamena balioztatu behar duen 
teknikarien batzordeari emango zaio. 
 
6.- 2. gutun-azalaren balorazio txostena egindakoan, lizitatzaileak proposamen ekonomikoak 
irekitzeko ekitaldira deituko dituzte, kontratatzailearen profilean dataren, orduaren eta 
tokiaren berri emanda. Hala ere, lizitatzaileak hautatutako helbide elektronikoaren bidez ere 
jakinarazi ahal izango da. 
 
7.- Proposamen ekonomikoa gordetzen duen gutun azala ireki aurretik, 2. gutun azalean 
dauden elementuen balorazioa irakurriko da. 
 
Esandako balioztapenaren irakurketa egin ondoren proposamen ekonomikoak dituzten gutun 
azalak irekiko dira eta ozenki irakurriko dira proposamenak oso-osorik. 
 
8.- Prozedura fase bidez egin bada, aurreko ataletan adierazitakoa fase horiei egokituko zaie. 
 
9.- Aurreko zenbakietan aurreikusitakoa kontratazio prozedurek izan ditzaketen 
berezitasunetara egokituko da, eta kasu guztietan aplikatu beharko da bai prozedura irekian 
bai mugatuan. Edonola ere, atal honetako 1, 2, 3 eta 4 zenbakietan aurreikusitakoa prozedura 
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mota guztiei aplikatuko zaie, eta gainerako izapideak prozeduraren berezitasunetara 
egokituko dira. 
 
 
 
 
XIX.- Hautaketa eta esleipen prozeduraren iraupena 
 
1.- Arauketa bateratuari lotutako kontratuetan honako epe hauek hartuko dira kontuan, 
SPKLren 155. artikulua aplikatuta: 
 

a) Esleipenduna aukeratzeko orduan kontuan hartu beharreko irizpide bakarra prezioa 
denean, esleipena eskaintzak irekitzen direnetik kontatzen hasita gehienez hamabost 
egun baliodunera gauzatu beharko da. 
 

b) Kontratua esleitzeko irizpide bat baino gehiago hartu behar badira kontuan, esleipena 
gauzatzeko gehienezko epea bi hilabetekoa izango da, eskaintzak irekitzen direnetik 
kontatzen hasita, klausula ekonomiko-administratiboen pleguan besterik ezarri ez 
bada, bederen. 
 

2.- Arauketa bateratuari lotu gabeko kontratuetan, esleipena gauzatzeko epea klausula 
ekonomiko-administratiboen pleguan agertzen dena izango da. 
 
3.- Epe-zenbaketa eten egingo da deuseztasun-arrazoia edo berrikusteko errekurtso berezia 
aurkezten bada, SPKLn ezarri moduan. 
 
 
 
 
XX.- Eskaintzen sailkapena, kontratuaren esleipena eta esleipenaren jakinarazpena 
 

1.- Arauketa bateratuari lotutako kontratuak 
 
1.- Kontratazio organoak eta, hala badagokio, klausula ekonomiko-administratiboen pleguan 
aurreikusitako balioztatze-batzordeak aurkeztu diren proposamenak, ezohikotzat edo neurriz 
kanpokotzat jo direnak salbu, goitik behera sailkatuko ditu. Sailkapen hori egiteko pleguan 
edo iragarkian azaltzen diren esleipen irizpideak jarraituko dira. Kontuan hartzeko irizpide 
bakarra prezioa bada, prezio baxuena duena izango da ekonomikoki eskaintzarik onena. 
 
2.- Kontratazio organoak eskaintza ekonomiko onena aurkeztu duen lizitatzaileari eskatuko 
dio hamar egun balioduneko epean edo Autonomia Erkidegoak horri buruz ezarritako 
gehienezko epean Gizarte Segurantzarekin eta Ogasunarekin bete beharrekoak egunean 
dituela erakusten duen dokumentazioa aurkez dezala edo kontratazio organoak berak 
zuzenean baieztapen horiek eskuratzeko baimena eman diezaiola; kontratua gauzatzeko edo 
gauzatzeari atxikitzeko izendatutako baliabideak benetan badituela eta dagokion bai behin 
betiko bermea bai osagarria eratu izana. Dagozkion ziurtagiriak bitarteko elektronikoz, 
informatikoz edo telematikoz egin daitezke, pleguetan besterik ezartzen ez bada behintzat. 
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Era berean, Ekonomia Jardueraren Gaineko Zergan, kontratuko xedeari dagokion epigrafean, 
izena emanda dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko da. Horretarako, alta 
aurkeztu beharko da urteari dagokiona bada, edo EJZren azken ordainagiria, gainerako 
kasuetan. Dena den, aipatutako zergaren matrikulan baja eman ez izanaren aitorpena ere 
erantsi beharko da. Pleguek azpikontratazioa derrigortzen badute edo lizitatzaileak horrela 
adierazi badu bere proposamenean, azpikontratatzailearen konpromisoa beharko da. 
Horretan, zein baliabide tekniko eta pertsonal erabiliko diren onartuko eta azalduko da. 
 
Eskatutakoa behar bezala betetzen ez bada adierazitako epean, eskaintzaileak eskaintza 
bertan behera utzi duela pentsatuko da, eta, kasu horretan, eskaintzen sailkapeneko 
hurrengo eskaintzaileari eskatuko zaizkio aipatutako dokumentuak. 
 
3.- Kontratazio organoak dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun balioduneko epearen 
barruan esleitu beharko du kontratua. Prozedura negoziatuetan eta elkarrizketa 
lehiakorretan, esleipenak kontratuaren behin betiko baldintzak zehaztu eta finkatuko ditu. 
 
Ezin izango da lizitazio bat hutsik aitortu, pleguan jasotako irizpideen arabera onargarria den 
eskaintzarik edo proposamenik badago. 
 
4.- Esleipenak arrazoitua izan behar du, hautagai edo lizitatzaileei jakinaraziko zaie eta, une 
berean, kontratatzailearen profilean argitaratuko da. 
 
4.1.- Jakinarazpenak, betiere, beharrezkoa den informazioa eduki beharko du baztertutako 
lizitatzaileak edo alboratutako hautagaiak esleipen erabakiaren aurka behar adineko oinarriak 
dituen helegitea aurkeztu ahal dezan, SPKLren 310. artikuluak dion moduan. Bereziki, honako 
hauek azaldu beharko ditu: 
 

a) Alboratutako hautagaiei dagokionez, bere hautagaitza zergatik onetsi ez den arrazoien 
azalpen laburtua. 
 

b) Esleipen prozeduratik baztertu diren lizitatzaileei dagokionez, beren eskaintzak 
zergatik onetsi ez diren azaltzen duten arrazoiak, horiek ere labur. 
 

c) Edonola ere, esleipendunaren izena, esleipendunaren proposamenaren ezaugarri eta 
abantailak, beste lizitatzaileek aurkeztu dituztenekin alderatuta, horren eskaintza 
aukeratzeko erabakigarriak izan direnak. 
 

Esleipena arrazoitzeko orduan konfidentzialtasun salbuespena, SPKLren 137. artikuluan 
jasotzen dena, aplikatuko da. 
 
Edonola ere, esleipena mamitzeari ekiteko epea adieraziko da bai jakinarazpenean bai 
kontratatzailearen profilean. 
 
4.2.- Jakinarazpena hartzaileak jaso duela ziurtatzen duen edozein baliabide erabilita egingo 
da. Zehazki posta elektronikoz egin ahal izango da lizitatzaileek edo hautagaiek beren 
proposamenak aurkezterakoan izendatutako helbideetara, hiritarrak zerbitzu publikoetara 
bide elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 28. artikuluan ezartzen 
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den moduan. Jakinarazpena baztertutzat jotzeko epea bost egun baliodunekoa izango da, 
lizitatzaile bakoitzak Jarraibide hauen I. eranskinaren arabera egin behar duen adierazpen-
adostasunak duen hedadura eta eraginekin. 
 
 

2.- Arauketa bateratuari lotuta ez dauden kontratuak 
 
5.- Arauketa bateratuari lotu gabe dauden kontratuei ere atal honetako aurreko zenbakietan 
aurreikusitakoa aplikatuko zaie. Dena den, epeak luzatu egin daitezke klausula ekonomiko-
administratiboen pleguak hala adierazten baldin badu, gehienez ere aurreko ataletan 
ezarritakoen bikoitzera arte. 
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LAUGARREN ZATIA. KONTRATUEN EZAUGARRIAK ETA HORIEK MAMITZEA. 

– HELEGITEAK, JURISDIKZIO ESKUDUNA ETA ARBITRAJEA 
 
 
XXI.- Kontratuen ezaugarriak, mamitzea eta publizitatea 
 
 

1.- Elkarteak egiten dituen kontratu guztiak zuzenbide pribatukoak dira 
 
1.- Elkarteak egiten dituen kontratu guztiak zuzenbide pribatukoak dira. 
 
Prestaketari eta esleipenari dagokienez, arauketa bateratuari lotuta ez dauden kontratuei 
jarraibide hauetan kontratu motaren, prozeduraren eta zenbatekoaren arabera arautuko dira. 
Arauketa bateratuari lotutako kontratuak SPKLri eta berau garatzeko arauetan edo arau 
osagarrietan aurreikusitakoari jarraiki arautuko dira, Jarraibide hauetan aipatutako 
moldaketekin. Moldaketa horiek kontratu motaren araberakoak dira eta kontratu mota 
zehazteko haren helburua, azpimota eta zenbatekoa hartzen dira kontuan. 
 
2.- Elkarteak esleituko dituen kontratuak, horiek prestatzeari edo esleitzeari dagokionez, 
Jarraibide hauetan arau berezirik ez balego edo isilekorik balego, SPKLn eta hori garatzeko 
xedapenetan aurreikusitakoaren arabera arautuko dira, eta zuzenbide pribatuko arauak 
osagarri moduan aplikatuko dira. Ondorioak, betetzea eta iraungitzea zuzenbide pribatuak 
arautuko ditu. Dena den, kontratu horiei SPKLren I. liburuko V. tituluan dauden arauak, 
kontratuen moldaketei buruzkoak, aplikatuko zaizkie. 
 
4.- Elkarteak egiten dituen kontratu guztiak idatziz mamituko dira. Ez da beharrezkoa izango 
eskritura publikoan jasotzea, kontratistak hori eskatzen ez badu. Kasu horretan, bere kontura 
ordaindu beharko ditu gastuak. 
 
Kontratua zuzenean esleitu denetan, kontratua mamitzeko nahikoa izan daiteke dagokion 
aurrekontua igortzea eta onarpena idatziz jakinaraztea. 
 
3.- Kontratuak SPKLren 26. artikuluan aurreikusitako gutxieneko edukia izango du, 
aipatutako eduki horiek pleguetan aurrez zehaztuak badaude salbu, eta, betiere, aurkeztutako 
eskaintzatik datozen zehaztapenak gehituko dira, bereziki prezioari eta bere ordainketari 
dagozkien guztiak, eta pleguetan ezarritakoarekin alderatuta eskainitako hobekuntzak, eta 
baita esleipen hitzarmenetik datozen zehaztapenak ere. Aldeei pleguetan agertzen ez diren 
eskubideak edo betebeharrak aitortzen dizkieten xedapenak ez dira barne hartuko, inolaz ere. 
Salbuespen gisa, betebeharrei lotuta, kontratuaren gauzatzean hobekuntzak eragiten 
dituzten elementuak baldin badituzte edo esleipendunak bere eskaintzan sartu dituen 
konpromisoak badira, kontuan hartuko dira. 
 
Kasu guztietan, klausula ekonomiko-administratiboen pleguek eta baldintza teknikoen edo 
dokumentu baliokideek kontratua osatzen dute eta lizitatzaileak bere gain hartzen ditu 
proposamena aurkezten duenean. Plegu horiek lotesleak izango dira kontratistarentzat, eta 
kontratua mamitzeko bere sinadura beharrezkoa izango da. 
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2.- Kontratua mamitzeko eskakizunak eta epeak 

 
4.- Zuzendari nagusiak arauketa bateratuari lotutako kontratuen esleipendunari kontratua 
SPKLren 140.3. artikuluan ezarritako epeen barruan mamitzeko eskatuko dio. Arauketa 
bateratuari lotu gabeko kontratuak mamitzeko gehienezko epea hamabost egun 
baliodunekoa izango da. Esparru-akordioen arabera esleitutako kontratuak mamitzeko 
prozeduretan 182.5. artikuluan ezarritakoaren arabera ekin ahal izango zaio mamitzeari. 
Kontratuak zuzendari nagusiak sinatuko ditu Elkartearen izenean eta bere ordezkari gisa. 
 
Kontratua mamitu aurretik honako hauek eskatuko dira: 
 

- Aldizkari ofizialetan argitaratutako lizitazio eta esleipenen gastu guztien 
ordainketaren frogagiria. Esleipendun bat baino gehiago egongo balitz, faktura 
ehunekoaren arabera banatuko da. 
 

- Hala badagokio, aldi baterako enpresa elkarteen legezko eraketaren eskrituraren 
kopia. 

 
- Aseguru-polizaren kopia, klausula ekonomiko-administratiboen pleguan horrela 

eskatzen bada. 
 

5.- Esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua mamitzen ez bada, mota eta 
helburua dena delakoa dela ere, klausula ekonomiko-administratiboen pleguan ezarritako 
epeen barruan, Elkarteak eskatu zuen behin-behineko bermearen zenbatekoa, behin betiko 
bermea aintzat hartuta, bahitzea erabaki dezake. 
 
6.- Ezingo zaio kontratua gauzatzeari ekin, SPKLren 97. artikuluan aurreikusitako kasuetan 
salbu. 
 
 

3.- Kontratua mamitzeari buruzko publizitatea 
 
7.- Arauketa bateratuari lotutako kontratuetan, kontratuen mamitzea kontratatzailearen 
profilean eta SPKLren 138. artikuluak aipatzen dituen aldizkari ofizialetan argitaratuko da, 
aipatutako artikulu horrek ezartzen duen edukiarekin. 
 
8.- Arauketa bateratuari lotu gabeko kontratuetan, mamitzearen iragarkia kontratatzailearen 
profilean sartuko da eta mamitzearen data aipatuko da. Eduki osoa edo horren alde batzuk 
ere adierazi ahal izango dira justifikazio beharrik gabe eta SPKLren 137. artikuluak eta 
horrekin bat datozenek dioten moduan isilpeko elementuak gordeta. 
 
Kontratu txikietan iragarkiak sartzea ez da beharrezkoa izango. 
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XXII.- Kontratazioei eta deuseztasunei dagokien berrikusteko helegite berezia 
 
1.- Kontratazio alorreko berrikusteko helegite berezia, SPKLren 310. artikulutik 319. artikulura 
arautzen dena, eta deuseztasun planteamendua, SPKLren 39. artikuluan eta hurrengoetan 
aurreikusten dena, egokia izango da sektore publikoko legediak aipatzen dituen kasuetan eta 
SPKLn aurreikusitako jarduerei dagokionez. 
 
2.- Helegite bereziaren eta deuseztasunaren izapidea egitean eta ebazpenean -ondorioak 
barne- SPKLn ezarritako prozedura jarraituko da. 
 
3.- Ebazteko eskuduntza SPKLren 311. artikuluaren arabera eratutako Donostiako Udalaren 
organo burujabearen esku egongo da, bertako Alkatea baita Elkarteko Administrazio 
Kontseiluko Presidentea. Donostiako Udalak organo burujabe hau eratu ezean, Euskal 
Autonomia Erkidegoaren Kontratu-helegiteen organo burujabea izango da eskuduna.  
 
 
 
 
XXIII.- Jurisdikzio bideko helegiteak eta auzi-eskeak eta gatazkak ebazteko ordezko 
erak 
 
1.- Jurisdikzio-ordena zibilak izango du aldeen artean kontratuen ondorioei, betetzeari eta 
iraungitzeari buruz sortzen diren eztabaiden gaineko ardura, kontratuak arauketa bateratuari 
lotuta egon edo ez. 
 
Era berean, jurisdikzio-ordena zibilak eskuduntza izango du, hurrengo 2 zenbakiaren arabera 
eta SPKLren 21.1. c) artikulua aplikatuz, auzi-arazo guztiak ezagutzeko, administrazioarekiko 
auzien jurisdikzio-ordenari eta, zehazki, arauketa bateratuari lotu gabeko kontratuen 
prestakuntza eta esleipenari buruzko auzi-arazoei ez dagozkienak, hurrengo zenbakian 
aipatutakoari kalterik egin gabe, 193.000 euro edo zenbateko handiagoa duten SPKLren II. 
eranskineko 17tik 27rako kategorien zerbitzu-kontratuei dagokionez. 
 
2.- Administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenari dagokio arauketa bateratuari lotutako 
kontratuen prestakuntza eta esleipenari buruzko gai guztiak -SPKLren 17. artikuluan azaltzen 
diren diruz lagundutako kontratuak eta 193.000 euro edo zenbateko handiagoa duten II. 
Eranskineko 17tik 27rako kategorien zerbitzu-kontratuak barne- ezagutzeko eskuduntza. XXII. 
ataleko 3 zenbakian azaltzen diren organoek agindutako erabakien aurka aurkeztutako 
helegiteen berri ere izango du. 
 
3.- Atal honen 1 zenbakian ezarritakoari kalte egin gabe, kontratuen ondorioei, betetzeari eta 
iraungitzeari buruz sortzen diren eztabaidak konpontzeko, arbitrajearen mende jar daitezke, 
abenduaren 23ko 60/2008 Legearen xedapenei jarraiki, klausula ekonomiko-
administratiboen pleguan aukera hori agertzen baldin bada edo, pleguan aurreikusirik ez 
balego, kontratuzko beste edozer dokumentutan agertzen bada. 
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BOSGARREN ZATIA. KONTRATATZAILEAREN PROFILA 

 
 
XXIV.- Informazioa eramatea eta horren gutxieneko edukia, eta kontratatzailearen 
profilean sartu beharreko iragarkiak 
 
1.- Elkarteak Internet bidez zabalduko du bere kontratatzailearen profila, kontratuzko 
jarduerari buruzko informazioaren gardentasuna eta eskuragarritasun publikoa ziurtatzeko. 
Horrez gainera, beste edozein hedapen bitarteko erabil daiteke, lege-xedapenez erabakita edo 
norbere borondatez. 
 
2.- Kontratatzailearen profila eskura izateko modua elkartearen web orrian eta lizitazio 
pleguetan eta iragarkietan zehaztu beharko da, baita Estatuko eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko kontratazio-plataformetan ere. 
 
Elkarteko kontratatzailearen profila jasoko duen sistema informatikoak informazioa publiko 
egiten den unea modu frogagarrian egiaztatzeko gailu bat izan beharko du. 
 
3.- Kontratatzailearen profilean, halabeharrez ondoko datuak eta informazioak eman beharko 
dira: 
 

a) Kontratatzeko barne jarraibide hauek. 
 

b) Kontratuen lizitazio iragarkiak; kontratu txikiak eta publizitaterik gabe negoziatu 
direnak salbu. 
 

c) Kontratuen behin-behineko eta behin betiko esleipenak; kontratu txikiak eta 
publizitaterik gabe negoziatuak izan ezik, kasu bakoitzari dagokion edukiarekin, XX. 
ataleko 4. puntuari jarraiki. 
 

d) Kontratuen mamitzea Jarraibide hauetan azaltzen denaren arabera ezinbestekoa den 
kasuetan edo, SPKLk aginduta, arauketa bateratuari lotutako kontratuetan. 
 

e) Jarraibide hauen eta SPKLaren arabera nahitaez eman beharreko beste edozein 
informazio. 

 
4.- Bestalde, kontratatzailearen profilean elkartearen kontratuzko jarduerari buruzko edozein 
datu eta informazio eman ahal izango da, adibidez: SPKLko 125. artikuluan aipatuta dauden 
aurretiazko informazioa emateko iragarkiak, lizitazio irekiak edo martxan daudenak eta haien 
inguruko informazioa, programatutako kontratazioak, esleitutako kontratuak, 
baliogabetutako prozedurak, elkartearen kontratazio-organoekin harremanetan jartzeko 
erabil daitezkeen komunikazio bitartekoak, etab. 
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I. ERANSKINA 
 
 

POSTA ELEKTRONIKOA JAKINARAZPENAK EGITEKO ERABILTZEKO BAIMENA 
 
.........................jaunak/andreak, ................. udalerriko .................. kaleko ........................ 
zenbakian bizi denak eta ..........................NAN zenbakia duenak, bere izenean edo 
....................... enpresaren izenean, egoitza ....................udalerriko ...................... kaleko 
....................... zenbakian duenak eta ............ PK, ................. telefono zenbakia, .............. faxa 
eta .......................helbide elektronikoa dituenak. 
 
 

ONDOKOA ADIERAZTEN DU: 
 
 
1.- Donostiako Nazioarteko Zinemaldia SAk izapideturiko ……… zenbakidun eta 
………………………….. xedea duen kontratazio-prozedurari dagokionez, HONAKO HAU 
BAIMENTZEN DUT: egokitzat jotzen den kasuetan jakinarazpenak posta elektronikoz egitea. 
 
2.- Horretarako, honako helbide elektroniko hau ezarriko dut: ………………………… 
 
3.- Nire gain hartzen dut bitarteko hori baliatuta eginiko jakinarazpenaren egiaztagiria 
igortzeko betebeharra, legezko ondorioak izan ditzan, eta helarazi ondoren bost egun natural 
edo egin den izapidearen jakinarazpenaren arabera dagokion epea igaro bada haren edukia 
ikusi gabe jakinarazpena baztertu egin dela ulertuko da, salbu eta ofizioz edo hartzaileak hala 
eskatuta, edukia baliatzeko ezintasun tekniko edo materiala egiaztatzen bada; egoera hori 
gertatzen ez bada, jakinarazpena egintzat joko da eta kontratazio-prozedurarekin jarraitu 
ahalko da, dagozkion ondorioekin. 
 
 
 
.............................(e/a)n, .........................aren ...........(e/a)n 
 
 
 
Sinadura 
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II. ERANSKINA 

 
AHALMENAREN ARDURAPEKO ADIERAZPENA 

 
.........................jaunak/andreak, ................. udalerriko .................. kaleko ........................ 
zenbakian bizi denak eta ..........................NAN zenbakia duenak, bere izenean edo ordezkatzen 
duen pertsonaren, erakundearen edo enpresaren izenean, jakinarazpenetarako egoitza 
....................udalerriko ...................... kaleko .......................zenbakian duenak eta ............ PK, 
................. telefono zenbakia, .............. faxa eta .......................helbide elektronikoa dituenak, 
Donostiako Nazioarteko Zinemaldia SAk ……………………………….. (1) kontratatzeko sustaturiko 
kontratazio-espedienteari dagokionez. 
 
 

ONDOKOA ADIERAZTEN DU: 
 
 
1.- Kontratazio-prozedura honi dagokionez jarduteko ahalmen osoa eta jarduera betetzeko 
beharrezko baimen guztiak dituela. Hori horrela dela frogatzeko egiaztagiriak aurkeztu ditut 
1. gutun-azalean (edo dokumentu honi atxikitzen diot, kontratazio prozedurari hala 
badagokio). 
 
 
2.- Ez bera, ez (hala badagokio) ordezkatzen duen enpresa, ezta haren administrariak edo 
legezko ordezkariak ere ez daudela urriaren 30eko Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007 
Legearen 49. artikuluan ezarritako sektore publikoarekin kontratuak egiteko debekuen pean. 
 
 
3.- Era berean, adierazten du enpresak egunean dituela indarreko xedapenek ezarritako 
zerga-betebehar guztiak, baita Gizarte Segurantzarekikoak ere, eta esleipendun aukeratuz 
gero horretarako errekerimendua jasotzen duen egunaren biharamunetik zenbatzen hasita 
…….. (2) egun baliodunetan baldintza horiek betetzearen egiaztagiria aurkezteko 
konpromisoa hartzen duela, klausula ekonomiko-administratiboen pleguan ezarritako 
moduan. 
 
 
4.- Ez dela esleipenduna izan eta ez duela parte hartu kontratazio-prozedura arautzen duten 
pleguen osaketan ezta prestaketa-dokumentuenetan ere, berez edo enpresen aldi-baterako 
bateratzearen bitartez. 
 
 
5.- Era berean, honako adierazpen hauek egin dituela BAI/EZ erantzunda, eta, hala badagokio, 
dagozkion dokumentuak aurkeztu dituela. 
 
5.1.- Estatuko edo Euskal Autonomia Erkidegoko lizitatzaileen eta kontratisten Erregistro 
Ofiziala. 
 

- Izena emana duela ……………..ko lizitatzaileen eta kontratisten Erregistro Ofizialean (3) 
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- 1. gutun-azalean dagozkion egiaztagiriak aurkeztu dituela (4) 

 
- Kontratua esleitzea eragin zuten baldintzek indarrean dirautela aitortzen duela. (5) 

 
5.2.- Enpresa-talde bateko kide dela enpresa (5) (6) 
 
5.3.- Esleipenerako hautagai izanez gero eta pleguan aukera hori aurreikusita egonez gero, 
egiaztagiri telematikoak ofizioz txertatzea edo datuak bide telematikoz igortzea baimentzen 
duela, bere zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela bide 
horietatik egiaztatzeari dagokionez (5). 
 
 
 
 
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau sinatu dut ..................(e/a)n, .................(e)ko 
..........................aren .........................(e/a)n.  
 
 
 
Sinadura 
 
 
 
 
 
 

(1) Adierazi kontratazio prozeduraren zenbakia edota kontratuaren xedea. 
 

(2) Adierazi dagokion epea, arauketa bateratuari lotutako kontratua den edo ez kontuan 
hartuta. Izapidea ohikoa edo presazkoa den ere kontuan izan beharko da. 
 

(3) Adierazi zer erregistrotan dagoen izena emanda 
 

(4)  Bai edo ez adierazi, dagokionaren arabera 
 

(5)  Baiezkoa jarriz gero, adierazi ondoren edo dokumentu honen eranskinean, 
taldearekiko lotura eragin duen egoera, baita talde bereko kide diren enpresen 
zerrenda, eta zehaztu zeintzuek duten lizitazioan parte hartzeko interesa. 

 
 
 
 
 
 


