
EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS

Administrazio 
Kontratazioaren Eskuliburua

2018ko EDIZIO GAURKOTUA

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA 
ZEHATZEN EREDUZKO 
AGIRIEN BILDUMA



Administrazio Kontratazioaren Eskuliburua 
ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ZEHATZEN
EREDUZKO AGIRIEN BILDUMA 
2018ko bertsio berria, honetara egokitua: azaroaren 8ko 9/2017 Legea, 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa.

Egilea: Miguel García Rescalvo
 Consultores de Gestión Públicako bazkide sortzailea
 Defensa Pública Abogadoseko zuzendaria
 (Zuzenbideko lizentziaduna. Administrazio publikoen aholkulari  
 eta kontsultorea. Kontratazio publikoan aditua)

© argitalpenarena: EUDEL Euskadiko Udalen Elkartea

© testuarena: MIGUEL GARCÍA RESCALVO

«Debekatuta dago edozein bitartekoz argitalpen honen edozein zati 
erreproduzitzea EUDELen eta egilearen idatzizko baimenik gabe».

http://www.eudel.eus/es/documentos/estatal_0/ficheros/ley_9_2017__de_8_de_noviembre__de_contratos_del_sector_publico
http://www.eudel.eus/eu/documentos/estatal_0/ficheros/ley_9_2017__de_8_de_noviembre__de_contratos_del_sector_publico


Eskuliburuaren aurkezpena 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA ZEHATZEN EREDUZKO AGIRIEN TESTU OSOA

1. Obrak, prozedura irekiaren bidez

2. Obrak, prozedura ireki sinplifikatuaren bidez

3. Obrak, prozedura ireki sinplifikatu laburtuaren bidez

4. Obrak, prozedura mugatuaren bidez

5. Obrak, lizitazio negoziatuaren bidez

6. Obrak, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez

7. Hornidurak, prozedura irekiaren bidez

8. Hornidurak, prozedura ireki sinplifikatuaren bidez

9. Hornidurak, prozedura ireki sinplifikatu laburtuaren bidez

10. Hornidurak, prozedura mugatuaren bidez

11. Hornidurak, lizitazio negoziatuaren bidez

12. Hornidurak, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez

13. Zerbitzuak, prozedura irekiaren bidez

14. Zerbitzuak, prozedura ireki sinplifikatuaren bidez

15. Zerbitzuak, prozedura ireki sinplifikatu laburtuaren bidez

16. Zerbitzuak, prozedura mugatuaren bidez

17. Zerbitzuak, lizitazio negoziatuaren bidez

18. Zerbitzuak, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez

19. Zerbitzuen emakida, prozedura irekiaren bidez

20. Zerbitzuen emakida, prozedura mugatuaren bidez

21. Zerbitzuen emakida, lizitazio negoziatuaren bidez

22. Zerbitzuen emakida, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez

ERANSKINA. Lizitazioen publizitatea egiteko epeen taula 

Aurkibidea

Sakatu ereduzko agiri bakoitzean 
Word txantiloia jaisteko



Eskuliburuaren 
aurkezpena

A DMINISTRAZIO-KLAUSULA ZEHATZEN EREDUZKO AGIRIEN BILDUMA hau 
eguneratzearekin, 20 bat urte beteko dira EUDELek toki-erakundeei administrazio-

kontratazioko eskuliburu bat ematen diela; haren bidez, metodo normalizatu bat eratu da 
(administrazio-prozesuak, ereduzko agiriak eta ereduzko inprimakiak) udalen jarduera hain 
garrantzitsu eta konplexua errazteko.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea indarrean jartzeak ekarri 
du ereduzko agirien bilduman orain egindako eguneratzea; lege horren bidez, Espainiako 
antolamendu juridikoan transposizioz jasotzen dira Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 
2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauak.

Honako irizpide hauei jarraitu zaie agiri-bilduma eguneratzean:

◗	 Bere garaian onetsi zen agiri-sisteman bezala, 22 ereduk osatzen dute gaur egungo 
bilduma, eta eredu horiek berariazko eta espezifikoak dira beste horrenbeste kontratu eta 
prozedura motatarako. Ikuspegi horrekin, saihesten dugu agiri askoz zabalago eta 
astunagoak egitea, karatula baten bidez zehazten baitira kasuan kasuko agiriak. 

◗	 Bildumak askotariko agiri ugari izan arren, ezin dira testu itxi batean jaso horietako 
bakoitzerako legeak eskaintzen dituzten aukera eta alternatiba guztiak; horregatik, agiri 
bakoitzaren klausulek testu-zati finko bat eta zati aldagarri bat jasotzen dute; «kasuak edo 
aldaerak» esapidearekin markatuta dago zati aldagarria. Espediente bakoitzeko klausulen 
behin betiko idazketak testu finkoa jaso beharko du, eta, horrez gain, ereduzko agirian 
jasota daudenetatik kasuari dagozkion aukera edo aldaeren testuak.

◗	 Hala ere, adierazi bezala, kasuak edo aldaerak atalean, ez dira jaso Legeak eskaintzen 
dituen jardun-aukera guztiak; bakarrik jaso ditugu gure ustez kontratugintzan benetako 
eragina izan dezaketenak, eta kanpoan utzi ditugu gerta litezkeen kasu oso bereziak.

◗	 Ereduzko agirietan ez dira jaso legeak jasotzen dituen kontratu mota guztiak, baizik eta 
administrazio publikoek (toki-entitateek, batez ere) maizen egiten dituztenak: obrak, 
hornidurak, zerbitzuak eta zerbitzuen emakida. Bildumatik kanpo geratu dira obren 
emakidak; izan ere, horiei era espezifiko batez heldu behar zaie, oso espezifiko edo bereziak 
izaten baitira. Dena den, horrek ez du eragozten ereduzko agirien klausuletako asko 
erabiltzea, obren emakidetarako egokiak izan baitaitezke.



◗ Halaber, ez dira jaso legeak jasotzen dituen adjudikazio-prozedura guztiak, ohikoenak 
besterik ez: prozedura ireki arrunta, prozedura ireki sinplifikatua, prozedura ireki sinplifikatu 
laburtua, prozedura mugatua, lizitazio negoziatuko prozedura eta publizitaterik gabeko 
prozedura negoziatua. Horrenbestez, ez da ereduzko agiririk egin berrikuntzarako 
elkartzeko prozedurarako eta lehia-elkarrizketako prozedurarako.

Laburbilduz, eskuliburu honekin tresna praktiko bat eman nahi diegu udalei, aipatutako 
administrazio-klausula zehatzen agiriak egitean horretara jo dezaten, hartara kontratazio-
prozeduretako zeregin juridiko eta administratiboak errazteko eta arintzeko.
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OBRAK PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ KONTRATATZEKO 
ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 

 

 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez den 

sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari jarraituz 

(9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, obrak honako sorta hauetan zatituko dira, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte den 

beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen administrazio 

honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratu honen xede diren obrak egikaritzeko guztirako epea hau da: 

....................................................................., zuinketaren egiaztapenaren akta izenpetu eta 

hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
 

Honako hau izango da obraren sorta bakoitza egikaritzeko guztirako epea, zuinketaren 

egiaztapenaren akta izenpetu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete 

lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
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SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 
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-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

Testu finkoa 

 

Kontratuaren prezioaren barruan egongo da unitateko prezioen zerrenda bat, behar bezala 

banakatua. Prezio horiek egongo dira indarrean kontratuak dirauen bitartean. Lizitatzaileak 

unitateko preziorik aurkezten ez badu, ulertuko da administrazioaren aurrekontukoak 

hartzen dituela oinarritzat, bere prezio-proposameneko beheratze-ehuneko bera kenduta. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 

b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 
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Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 

 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 

Egikaritutako obrak ordaintzeko, obren zuzendari fakultatiboak ziurtagiriak emango ditu 

aldian-aldian. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzearren, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 

 

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 
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8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 

 

Berme hori jartzeko epea 17. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura irekiaren bidez adjudikatuko da, SPKLn ezarritakoari jarraituz; 

lege horretan eta bera garatzeko arauetan ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa 

izapidetzean. 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 
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11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 17.5 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aurkezten bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 
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13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

b) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute automatikoki 

zenbatestekoek balio-iritzi baten araberakoek baino, hauxe adierazi beharko da: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.………………………………………………………………………………………… 

 

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute balio-iritzi baten 

araberakoek automatikoki zenbatestekoek baino, hauxe adierazi beharko da 

klausula-agirian: 

  

Irizpide horietatik, honako hauek dira automatikoki zenbatestekoak eta haiek balioesteko 

erabiliko diren formulak: 

……………………………………………………………………….…………..……………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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Hauek dira balio-iritzi baten araberako irizpideak, eta automatikoki zenbatestekoak baino 

lehenago balioetsiko dira: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

c.1) Adituen batzordea identifikatzen bada klausula-agirian, hauxe adieraziko da: 

 

Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Honako kide 

hauek osatuko dute batzordea: ………………………………… 

 

c.2) Aditu-batzordearen osaera kontratatzaile-profilean argitaratzen bada «B» 

gutun-azala ireki aurretik, hauxe adieraziko da: 

 

Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Erakunde honen 

kontratatzaile-profilean argitaratuko da nork osatzen duten batzordea, «B» gutun-azala ireki 

aurretik. 

 

d) Eskaintza nabarmenki baxuegien edo neurrigabeen kontzeptua erabili nahi ez 

bada prozeduran, ez da ezer erantsiko. 

 

e) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpideetako bat, hau adieraz daiteke: 

 

Honako muga hauek hartuko dira kontuan eskaintza nabarmenki baxuegien ondorioz 

proposamenak bete ezin izango direla irizteko: 

………………………………………………………….   

 

f) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpide bakarra, hauxe adierazi beharko da: 
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Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei 

buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 

parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat 

hartuta. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 

 



 

12 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                                     Obrak Prozedura Irekiaren Bidez 

15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA EZAUGARRIAK, ETA 

KLAUSULA-AGIRIAK ESKURATZEKO BIDEA 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, baita udalaren 

kontratatzaile-profilean ere, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko 

Plataforman baitago. 

 

Proposamenak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi beharko dira, eta bitarteko elektronikoz 

aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ……….(e)ko ……………….aren ……(e)ko 

14:00ak baino lehen. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 
Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 
 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ......... 

egun naturaleko epean, argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen 

azken eguneko 14:00ak baino lehen. 

 

Testu finkoa 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

Lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo dokumentazio 

osagarriari buruz, jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango 

zaie informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 
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izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, 

eskaintzak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako hautagaiek eskaintzak egiteko 

behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen 

dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin 

izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. 

Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo 

da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta kontratazio-

mahaiari eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 
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Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera. Bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

16. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA 

 

Lizitatzaileek hiru gutun-azal elektroniko aurkeztu beharko dituzte, lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta; klausula honetan adierazitako edukia izan beharko du bakoitzak. 

 

«A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA 

KAUDIMENA» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 17.5 

klausuletakoak. Kontratazio-agiri europar bakarraren (KAEB) inprimakiaren 

araberakoa izango da adierazpena; klausula-agiri honen I. eranskinean dauden 

argibideei jarraituz bete daiteke. 
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Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo -

organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten kontratuaren 

adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak betetzen 

dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkarte formala eratzeko, eta 

adierazi beharko dituzte partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta-multzo bakoitzeko. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

«B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «BALIO-IRITZIEN BIDEZKO BALIOESPEN-

IRIZPIDEAK» 

 

Gutun-azal horretan, agiri honen 13. klausulan adierazitako balio-iritzien araberako 

irizpideei erreferentzia egiten dieten agiriak jasoko dira. 

 

«C» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «AUTOMATIKOKI BALIOESTEKO 

IRIZPIDEAK» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 
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a)  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki zenbatestekoak 

diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Onartzen bada lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, honako hau adierazi beharko da: 

 

Lizitatzaileek aldaerak edo alternatibak sar ditzakete beren proposamenetan, 

kontratuaren xedea hobetzeari begira. Kasu horretan, honako elementu hauen gainekoak 

baino ezin izango dira izan: 

........................................................................................................... 

 

b) Ez bada onartzen lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, ez da ezer adieraziko. 

 

17. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKI ETA PROZESATZEA; ENPRESAK 

AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako jardun hauek egingo dira: 

 

1.  «A» GUTUN-AZALA IREKI 

 

Mahaiak «A» gutun-azala irekiko du elektronikoki, eta hartan sartutako dokumentazioa 

kalifikatuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, zuzentzeko moduko 

akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei jakinaraziko die hori, 

eta hiru egun naturaleko epea emango die akatsok zuzentzeko. 

 

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako 

zuzentze-eskaerak. 
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2. «B» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«B» gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioa, zeina balio-iritzi baten araberako 

irizpideei buruzkoa baita, kontratatzaile-profilean gutxienez 48 ordu lehenago 

argitaratuko den leku, egun eta ordu batean irekiko da. Horri dagokionez, 

dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, mahaiak sei egun 

balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, maiatzaren 8ko 

817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera, zeinak Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen baitu. 

 

3.  «C» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«B» gutun-azaleko dokumentazioa ireki eta balioetsi ondoren, kontratazio-mahaiak 

«C» gutun-azala irekiko du, udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko den egunean 

eta orduan. Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu 

behar badira, mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak 

egiteko, 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikulua analogiaz aplikatuz. 

 

Ekitaldi horretan, jakinaraziko da zer balioespen eman zaion balio-iritzi baten 

araberako irizpide bakoitzari. 

 

4.  ESKAINTZAK SAILKATU 

 

Irizpide guztiak balioetsi ondoren, aurkeztutako proposamenak puntuazio handienetik 

txikienera sailkatuko ditu kontratazio-mahaiak, eta, egin beharreko jarduketak egin 

ondoren, kontratua adjudikatzeko proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

SPKLren 149. artikuluan xedatutakoaren arabera, nabarmenki baxuegitzat jotzeko 

moduko eskaintzaren bat identifikatuz gero, eskaintza nabarmenki baxuegitzat jotzeko, 
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aldez aurretik, entzun egin behar zaio eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileari (edo 

lizitatzaileei), eta dagokion zerbitzuak aholkularitza teknikoa eman beharko du.  

 

Kasu horretan, lizitatzaileak emandako arrazoiak eta eskatutako txostenak aintzat 

hartuta, administrazioaren nahierara betetzeko gaitasuna dutela irizten zaien 

proposamenetatik ekonomikoki onuragarrien denari adjudikatzea erabakiko du 

kontratazio-organoak. 

 

Kontratazio-organoak uste badu eskaintza ezin dela bete balio nabarmenki baxuegiak 

izateagatik, sailkapenetik baztertuko du, eta eskaintzarik onenari adjudikatzea 

erabakiko du, proposamenak sailkatu diren ordenari jarraituz. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, aktetan jasoz, nahitaez idatzi 

beharko baitira aktak. 

 

5.  LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar egun 

balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 

 

a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 
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b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, kasuan 

kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio fiskaleko zenbakia, 

aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea eska daitekeenean. Hala ez 

bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako bat aurkeztu behar da: 

dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura edo -dokumentua, 

estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta egon behar baita 

zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, egiaztatu beharko dute dagokien erregistroan inskribatuta 

daudela, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 

Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 

 

c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

d) Kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena besterik ez bada eskatzen, hau adierazi beharko da: 

 

d) Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko obrak 

kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen duen agiria. 

 

d.2) Sailkapena eta kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk 

eskatzen badira, hauxe adierazi beharko da:   
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d) Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko obrak 

kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen duen agiria. 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko 

da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.3) Ez badira eskatzen ez sailkapena (beharrezko ez delako) ez kaudimena 

egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk, hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 88. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………… 

 
………………………………………….................................................................. 
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d.4) Sailkapena eskatzen ez bada (beharrezko ez delako) eta kaudimena 

egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen badira, hauxe adierazi 

beharko da: 

 

d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 88. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………................................................................... 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko 

da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.5) Baldin eta kontratua egikaritzeko ardura duten langileen erreferentziak 

eskatzen badira, testu hau gehitu beharko zaio aurrekoetatik dagokion 

letrari: 
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Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak eta lan-

kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri dagokionez, 

nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela pertsona horiek aldatu 

administrazio honek aldez aurretik horretarako baimena eman gabe. Hori zuzenean 

egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen 

baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 

Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 

Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 

h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria.  

 

Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Sektore Publikoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga 

daitezke, edo Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. 

artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak 

elektronikoki eman daitezke. 
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Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

18. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 
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SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio arloan errekurtso berezia izan dezakeen 

kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun balioduneko epea 

igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko jakinarazpena 

igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. Errekurtsoa 

jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa ebatzi arte; 

SPKLren 44. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da errekurtsoa. 

 

Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 

 

Testu finkoa 

 

Azkenik, formalizazio-dokumentuan ezarritako epean, zeina ez baita izango hilabete bat 

baino luzeagoa dokumentua sinatzen denetik, adjudikaziodunak administrazio honetara jo 

behar du proiektuaren zuinketa egiaztatzeko eta dagokion akta sinatzeko; une horretatik 

aurrera hasiko da zenbatzen kontratua egikaritzeko epea. 
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19. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 

 

III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

20. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Zuinketaren egiaztapenaren akta sinatzearekin hasiko da egikaritzen obra-kontratua, eta 

….……….. eguneko epean egin beharko da hori, kontratua formalizatzen denetik aurrera. 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, eta kontratistak ez du 

kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan eragindako galera, matxura edo 

kalteengatik, salbu eta SPKLren 239. artikuluan aurreikusitako ezinbestezko kasuetan. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

  



 

26 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                                     Obrak Prozedura Irekiaren Bidez 

Nolanahi ere, obrak egitean, zorrozki beteko dira agiri honetan ezarritako klausulak eta agiri 

honi atxikitako zehaztapen teknikoak, bai eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean ezarritakoa eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 

bidez onetsitako Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean 

ezarritakoa ere. Bereziki, kontratua egikaritzean, administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu 

eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 

21. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren obretan kontratatzen dituen langileei dagokienez, kontratista 

behartuta dago lanaren, gizarte-segurantzaren eta laneko segurtasun eta higienearen 

arlokoan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den hitzarmen 

kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko da ez-

betetze horren erantzukizunetik. 

 

22. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, obrak egikaritzen diren bitartean, 

kontratistak erantzukizuna izango du beraren ardurapeko langileen egintza, ez-egite edo 

zabarkerien ondorioz edo obrak behar bezala ez antolatu, babestu edo seinaleztatzearen 

ondorioz edozein pertsona, jabetza edo zerbitzu publiko zein pribaturi eragiten zaizkion 

kalte eta galera guztiena. 
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23. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 242. artikuluan esanbidez jasotako 

kasuetan eta baldintzetan, betiere horrekin ez badira aldatzen lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 242. artikuluan esanbidez 

jasotako kasuetan eta baldintzetan ere aldatu ahal izango da kontratua, horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

  

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 
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SPKLren 242.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratuko aldaketak direla-eta 

proiektuan ez datozen obra-unitate berriak sartu behar badira, administrazioak finkatuko 

ditu aldaketa horien prezioak, eta, kontratistak onartzen ez baditu, kontratazio-organoak 

aukera izango du obra-unitate horiek beste enpresaburu batekin kontratatzeko finkatutako 

prezioetan, edo obrak zuzenean egikaritzeko. 

 

24. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

25. OBRAK HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Obrak amaitzen direnetik hilabetera, gehienez, obrak hartzearen egintza formal eta 

positiboa egingo da, eta egintza horren akta idatziko da. 

 

Halaber, ........................................ eguneko epe bat ezarriko da, harrera formalaren 

egunetik aurrera, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta Administrazio Publikoen 

Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi 

gisa. 

 

Hala ere, bermealdia amaitu eta gero, kontratistak kontratua bete ez duelako ezkutuko 

akatsen ondorioz obra hondatzen bada, kontratistak izango du kalte eta galeren 

erantzukizuna, hamabost urtez, obra hartzen denetik. Epe hori igarota ez bada inolako 

kalte edo galerarik agertu, guztiz azkenduko da kontratistaren erantzukizuna. 
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26. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 

 

C.  Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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D.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez betetzea 

 
Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 
SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren 

% 50. 

 

27. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Obra-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 

8ko 9/2017 Legearen 211. eta 245. artikuluetan daude ezarrita. 

 

28. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 
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29. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala hitzartu dezake hirugarrenekin. Nolanahi ere, 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. eta 216. 

artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 

 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO 

ESKUDUNA 

 

30. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 
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31. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

32. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a) 
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OBRAK PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUAREN BIDEZ 
KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA 

PARTIKULARREN AGIRIA 
 

 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez den 

sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari jarraituz 

(9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, obrak honako sorta hauetan zatituko dira, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte den 

beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen administrazio 

honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratu honen xede diren obrak egikaritzeko guztirako epea hau da: 

....................................................................., zuinketaren egiaztapenaren akta izenpetu eta 

hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
 

Honako hau izango da obraren sorta bakoitza egikaritzeko guztirako epea, zuinketaren 

egiaztapenaren akta izenpetu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea.  
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete 

lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
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SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- ................................................ euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 
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-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

Testu finkoa 

 

Kontratuaren prezioaren barruan egongo da unitateko prezioen zerrenda bat, behar bezala 

banakatua. Prezio horiek egongo dira indarrean kontratuaren egikaritzeak dirauen bitartean. 

Lizitatzaileak unitateko preziorik aurkezten ez badu, ulertuko da administrazioaren 

aurrekontukoak hartzen dituela oinarritzat, bere prezio-proposameneko beheratze-ehuneko 

bera kenduta. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 

b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 
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Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 

 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 

Egikaritutako obrak ordaintzeko, obren zuzendari fakultatiboak ziurtagiriak emango ditu 

aldian-aldian. 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzearren, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 

 

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 
 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 

  



 

7 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                   Obrak prozedura irekiaren sinplifikatuaren bidez 

8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 

 

Berme hori jartzeko epea 17. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 

 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatuaren bidez adjudikatuko da, SPKLren 159. 

artikuluko 1. apartatutik 5. apartatura artean ezarritakoari jarraituz; lege horretan eta hura 

garatzeko arauetan ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa izapidetzean. 
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10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko eta juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte, ez badaude sartuta 

SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere, eta Sektore 

Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan inskribatuta badaude, 

SPKLren 159.4 artikuluan prozedura ireki sinplifikaturako eskatzen den bezala. Kaudimena 

egiaztatzeko eta ebaluatzeko, 17. klausulan ezartzen diren bitartekoak erabiliko dira. 

  



 

9 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                   Obrak prozedura irekiaren sinplifikatuaren bidez 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

b) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.…………………………………………………………………………………………………………  

 

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..  
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c) Eskaintza nabarmenki baxuegien edo neurrigabeen kontzeptua erabili nahi ez 

bada prozeduran, ez da ezer erantsiko. 

 

d) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpideetako bat, hau adieraz daiteke: 

 

Honako muga hauek hartuko dira kontuan eskaintza nabarmenki baxuegien ondorioz 

proposamenak bete ezin izango direla irizteko: 

…………………………………………………………………………………………….   

 

e) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpide bakarra, hauxe adierazi beharko da: 

 

Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei 

buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 

parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat 

hartuta. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 
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15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA EZAUGARRIAK, ETA 

KLAUSULA-AGIRIAK ESKURATZEKO BIDEA 

 

Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ......... 

egun naturaleko epean, argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen 

azken eguneko 14:00ak baino lehen. 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 

Lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo dokumentazio 

osagarriari buruz, jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango 

zaie informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, 

eskaintzak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako hautagaiek eskaintzak egiteko 

behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen 

dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin 

izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. 
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Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo 

da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta Kontratazio 

Mahaiari eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko eta Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 
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16. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitatzaileek bi gutun-azal elektroniko aurkeztu beharko dituzte, lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta; klausula honetan adierazitako edukia izan beharko du bakoitzak. 

 

«A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «GAITASUNA, KAUDIMENA ETA BALIO-IRITZIEN 

BIDEZ BALIOESTEKO IRIZPIDEAK» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 17. 

klausuletakoak. 



 

14 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                   Obrak prozedura irekiaren sinplifikatuaren bidez 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
f)  Balio-iritzien araberako irizpideei erreferentzia egiten dieten agiriak, zeinak agiri 

honetako 13. klausulan adierazita baitaude. 

 

«B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «AUTOMATIKOKI BALIOESTEKO 

IRIZPIDEAK» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki zenbatestekoak 

diren gainerako irizpideei buruzkoak.   
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Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

b) Adjudikazio-irizpideak automatikoki zenbatestekoak bakarrik badira, hauxe 

adierazi beharko da: 

 

Lizitatzaileek GUTUN-AZAL ELEKTRONIKO bakarra aurkeztu beharko dute, izenburuan 

«GAITASUNA, KAUDIMENA ETA ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK» dioena; lizitatzaileak 

edo haren ordezkariak sinatuta egon behar du, eta honako dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 17. 

klausuletakoak. 

 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 
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c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
f)  Automatikoki zenbatestekoak diren irizpideei buruzko dokumentu hauek: 

 
✓ Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 
✓ Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 
✓ Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki 

zenbatestekoak diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 
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17. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKI ETA PROZESATZEA; ENPRESAK 

AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako jardun hauek egingo dira: 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bi gutun-azal elektroniko baldin badaude, automatikoki zenbatesteko irizpideak 

eta balio-iritzien araberakoak sartu direlako prozeduran, hauxe adierazi beharko 

da: 

 

1st. «A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA IREKI 

 

Kontratazio-mahaiak, gutxienez 48 ordu lehenago kontratatzaile-profilean argitaratuko 

den toki, egun eta ordu batean, «A» gutun-azala irekiko du elektronikoki, eta 

egiaztatuko du hartan jasotako dokumentazioa, hala kontratua lortzeko eskakizunak 

betetzeari dagokiona nola balio-iritzi baten araberako irizpideei dagokiena. Ekitaldi 

horren ondoren, mahaiak udalaren zerbitzu teknikoei igorriko die dokumentazioa, 

irizpide horiek balioets ditzaten. 

 

Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, 

mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera 

(zeinak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati 

bat garatzen baitu). 
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2nd. «B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA IREKI, ETA LEHENENGO SAILKATUARI 

ERREKERIMENDUA EGIN ARTEKOAK 

 

«A» gutun-azala ireki eta zerbitzu teknikoek balio-iritzi baten araberako irizpideak 

balioetsi ondoren, kontratazio-mahaiak «B» gutun-azala irekiko du, Udalaren 

kontratatzaile-profilean iragartzen den tokian, egunean eta orduan, eta honako jardun 

hauek egingo ditu: 

 

1.- Jakinaraziko du balio-iritzi baten araberako irizpideak balioestearen emaitza. 

 

2.- Lizitatzaile bakoitzaren «B» gutun-azala irekiko du, eta haren edukia irakurriko. 

 

Ekitaldi horren ondoren, honako jardun hauek egingo ditu mahaiak: 

 

1.- Baztertu egingo ditu klausula-agiriko eskakizunak eta betebeharrak betetzen ez 

dituzten eskaintzak, halakorik badago. 

 

2.- Automatikoki ebaluatzekoak edo formulak erabiliz zenbatestekoak diren 

irizpideak balioetsiko ditu. 

 

3.- Eskaintza bakoitzak guztira lortutako puntuazioa ezarriko du, eta puntuazio 

handienetik txikienera sailkatuko ditu eskaintzok. 

 

4.- Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen aldeko adjudikazio-proposamena 

egingo du. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; administrazioaren aurrean ez du eskubiderik 

eskuratuko harik eta kontratua formalizatu arte. 
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Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza nabarmenki baxuegia 

dela uste izanez gero, 149. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzeagatik, 

artikulu horretan ezarritako prozedurari jarraituko dio; dena den, ezin izango da 5 

egun baliodun baino luzeagoa izan lizitatzaileak bere eskaintza justifikatzeko 

duen epea, dagokion komunikazioa igortzen zaionetik. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, 

nahitaez idatzi beharko baitira aktak. 

 

5.- Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistrora 

edo Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialera 

joko du, eta kontratua adjudikatzeko proposatutako lizitatzailearen datuak 

egiaztatuko ditu han: haren izaera, gaitasuna, kaudimena eta kontratatzeko 

debekurik ez izatea. 

 

6.- Komunikazio elektronikoaren bidez, kontratua adjudikatzeko proposatutako 

lizitatzaileari eskatuko dio zazpi egun balioduneko epean (komunikazioa igortzen 

zaionetik) jarduketa hauek egin ditzan edo dokumentu hauek eman ditzan: 

 

a.  Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 

b.  Lizitatzailearen esku beharrezko diren baliabideak jarriko dituzten 

erakundeen konpromisoa, hala badagokio, SPKLren 75.2 artikuluan 

ezarritakoari jarraituz. 

 
c.  Dokumentazio egiaztagarria, kontratuaren egikaritzean erabiltzeko edo 

atxikitzeko konpromisoa hartu zuen bitartekoak benetan dauzkala 

egiaztatzeko, SPKLren 76.2 artikuluaren arabera. 

 
d.  Hala badagokio, kaudimenari buruzko beste edozein dokumentazio, dagokion 

lizitatzaile-erregistroan ez badago. Horri dagokionez, gutxieneko kaudimen-

eskakizun hauek bete behar dira kontratu hau lortzeko: 

 

  



 

20 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                   Obrak prozedura irekiaren sinplifikatuaren bidez 

d) Kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena besterik ez bada eskatzen, hau adierazi beharko da: 

 

d. Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. 

azpitaldeko obrak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela 

egiaztatzen duen agiria. 

 

d.2) Sailkapena eta kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri 

batzuk eskatzen badira, hauxe adierazi beharko da: 

 

d. Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. 

azpitaldeko obrak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela 

egiaztatzen duen agiria. 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren 

eskaintzetan zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta 

materialak atxiki beharko dizkiote kontratua egikaritzeari. Behar 

adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio teknikoen agirian 

zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko kontratu-

betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko 

arrazoitzat jo ahal izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako 

ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek 

klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten egiaztagiria edo Europar 

Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.3) Ez badira eskatzen ez sailkapena (beharrezko ez delako) ez 

kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk, hauxe 

adierazi beharko da: 

 

d. Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, 

lizitatzailearen aukeran: 
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-  Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. 

azpitaldeko zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion 

sailkapena duela egiaztatzen duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 88. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-

eskakizun hauek bete beharko dituzte: ……………………… 

 
………………………………………….......................................................... 

 

d.4) Sailkapena eskatzen ez bada (beharrezko ez delako) eta 

kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen 

badira, hauxe adierazi beharko da: 

 

d. Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, 

lizitatzailearen aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. 

azpitaldeko zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion 

sailkapena duela egiaztatzen duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 88. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-

eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………........................................................ 
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Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren 

eskaintzetan zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta 

materialak atxiki beharko dizkiote kontratua egikaritzeari. Behar 

adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio teknikoen agirian 

zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko kontratu-

betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko 

arrazoitzat jo ahal izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako 

ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek 

klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten egiaztagiria edo Europar 

Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.5) Baldin eta kontratua egikaritzeko ardura duten langileen 

erreferentziak eskatzen badira, testu hau gehitu beharko zaio 

aurrekoetatik dagokion letrari: 

 

Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak 

eta lan-kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri 

dagokionez, nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela 

pertsona horiek aldatu administrazio honek aldez aurretik horretarako 

baimena eman gabe. Hori zuzenean egiaztatuko da, nahiz eta 

lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten egiaztagiria 

edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko 

epea emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta 

udalaren kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 
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3rd. ERREKERIMENDUA BETE EZEAN 

 

Horretarako emandako epean adjudikazioduna izateko proposatutako hautagaiak 

aurkeztu ez baditu behin betiko bermea edo eskatu zaizkion dokumentuetakoren bat, 

puntuazio onenetan hurrena duen hautagaiaren aldeko adjudikazio-proposamena 

egingo da, eta dagokion epea emango zaio behin betiko berme hori jarri dezan. 

 

b) Gutun-azal elektroniko bakarra baldin badago, prozedurak automatikoki 

zenbatestekoak diren irizpideak bakarrik jasotzen dituelako, hauxe adierazi 

beharko da: 

 

1) GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA IREKI 

 

Kontratazio-mahaiak, gutxienez 48 ordu lehenago kontratatzaile-profilean argitaratuko 

den toki, egun eta ordu batean, gutun-azala irekiko du elektronikoki, eta egiaztatuko du 

hartan jasotako dokumentazioa, kontratu hau lortzeko eskakizunak betetzeari 

dagokiona. Eskaintza ekonomikoaren datuak jakinaraziko ditu, bai eta gainerako 

adjudikazio-irizpideenak ere, baldin bada. 

 

Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, 

mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera 

(zeinak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati 

bat garatzen baitu). 

 

Ekitaldi publiko horren ondoren, honako jardun hauek egingo ditu mahaiak: 

 

1.- Baztertu egingo ditu klausula-agiriko eskakizunak eta betebeharrak betetzen ez 

dituzten eskaintzak, halakorik badago. 

 

2.- Automatikoki ebaluatzekoak edo formulak erabiliz zenbatestekoak diren 

irizpideak balioetsiko ditu. 
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3.- Eskaintza bakoitzak guztira lortutako puntuazioa ezarriko du, eta puntuazio 

handienetik txikienera sailkatuko ditu eskaintzok. 

 

4.- Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen aldeko adjudikazio-proposamena 

egingo du. 

 

Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza nabarmenki baxuegia 

dela uste izanez gero, 149. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzeagatik, 

artikulu horretan ezarritako prozedurari jarraituko dio; dena den, ezin izango da 

izan 5 egun baliodun baino luzeagoa izan lizitatzaileak bere eskaintza 

justifikatzeko duen epea, dagokion komunikazioa igortzen zaionetik. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, 

nahitaez idatzi beharko baitira aktak. 

 

5.- Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistrora 

edo Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialera 

joko du, eta kontratua adjudikatzeko proposatutako lizitatzailearen datuak 

egiaztatuko ditu: haren izaera, gaitasuna, kaudimena eta kontratatzeko debekurik 

ez izatea. 

 

6.- Komunikazio elektronikoaren bidez, kontratua adjudikatzeko proposatutako 

lizitatzaileari eskatuko dio zazpi egun balioduneko epean (komunikazioa igortzen 

zaionetik) jarduketa hauek egin ditzan edo dokumentu hauek eman ditzan: 

 

a. Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 

b.  Lizitatzailearen esku beharrezko diren baliabideak jarriko dituzten 

erakundeen konpromisoa, hala badagokio, SPKLren 75.2 artikuluan 

ezarritakoari jarraituz. 

 
c.  Dokumentazio egiaztagarria, kontratuaren egikaritzean erabiltzeko edo 

atxikitzeko konpromisoa hartu zuen bitartekoak benetan dauzkala 

egiaztatzeko, SPKLren 76.2 artikuluaren arabera. 
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d.  Hala badagokio, kaudimenari buruzko beste edozein dokumentazio, dagokion 

lizitatzaile-erregistroan ez badago. Horri dagokionez, gutxieneko kaudimen-

eskakizun hauek bete behar dira kontratu hau lortzeko: 

 
d) Kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena besterik ez bada eskatzen, hau adierazi beharko da: 

 

d. Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. 

azpitaldeko obrak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela 

egiaztatzen duen agiria. 

 

d.2) Sailkapena eta kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri 

batzuk eskatzen badira, hauxe adierazi beharko da: 

 

d. Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. 

azpitaldeko obrak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela 

egiaztatzen duen agiria. 

 

Kaudimenaren egiaztapena, halaber, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehazten duten bitarteko material edo pertsonalekin osatuko da. Bitarteko 

horiek kontratuari atxikitzea funtsezko kontratu-betebehartzat joko da; 

horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan xedatutakoaren babesean, hori ez 

betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango da 211.1.f) 

artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko da, 

nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.3) Ez sailkapena eta ez kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri 

batzuk eskatzen ez badira, hauxe adierazi beharko da: 

 

d. Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 88. 
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artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-

eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

.................................................................................................. 

 

d.4) Sailkapena eskatzen ez bada eta kaudimena egiaztatzeko beste 

bide osagarri batzuk eskatzen badira, hauxe adierazi beharko da: 

 

d. Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 88. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek 

bete beharko dituzte enpresek: 

.................................................................................... 

 

Kaudimenaren egiaztapena, halaber, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehazten duten bitarteko material edo pertsonalekin osatuko da. Bitarteko 

horiek kontratuari atxikitzea funtsezko kontratu-betebehartzat joko da; 

horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan xedatutakoaren babesean, hori ez 

betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango da 211.1.f) 

artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko da, 

nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.5) Baldin eta kontratua egikaritzeko ardura duten langileen 

erreferentziak eskatzen badira, testu hau gehitu beharko zaio 

aurrekoetatik dagokion letrari: 

 

Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak 

eta lan-kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri 

dagokionez, nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela 

pertsona horiek aldatu administrazio honek aldez aurretik horretarako 

baimena eman gabe. Hori zuzenean egiaztatuko da, nahiz eta 
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lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten egiaztagiria 

edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko 

epea emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta 

udalaren kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

2) ERREKERIMENDUA BETE EZEAN 

 

Horretarako emandako epean adjudikaziodun izateko proposatutako hautagaiak ez 

baditu aurkeztu behin betiko bermea eta eskatu zaizkion gainerako dokumentuak, 

puntuazio onenetan hurrena duen hautagaiaren aldeko adjudikazio-proposamena 

egingo da, eta dagokion epea emango zaio behin betiko berme hori jar dezan. 

 

18. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Gehienez 5 egun naturaleko epean Kontu-hartzailetzak gastu-konpromisoa fiskalizatu 

ondoren, 159.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz, kontratazio-organoak kontratuaren 

adjudikazioa ebatziko du, lehenengo sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta bost 

egun balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluan xedatutakoa aplikatuz. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko.  
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Azkenik, formalizazio-dokumentuan ezarritako epean, zeina ez baita izango hilabete bat 

baino luzeagoa dokumentua sinatzen denetik, adjudikaziodunak administrazio honetara jo 

behar du proiektuaren zuinketa egiaztatzeko eta dagokion akta sinatzeko; une horretatik 

aurrera hasiko da zenbatzen kontratua egikaritzeko epea. 

 

19. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 

 

III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

20. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Zuinketaren egiaztapenaren akta sinatzearekin hasiko da egikaritzen obra-kontratua, eta 

….……….. eguneko epean egin beharko da hori, kontratua formalizatzen denetik aurrera. 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, eta kontratistak ez du 

kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan eragindako galera, matxura edo 

kalteengatik, salbu eta SPKLren 239. artikuluan aurreikusitako ezinbestezko kasuetan. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Nolanahi ere, obrak egitean, zorrozki beteko dira agiri honetan ezarritako klausulak eta agiri 

honi atxikitako zehaztapen teknikoak, bai eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean ezarritakoa eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 

bidez onetsitako Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean 

ezarritakoa ere. Bereziki, kontratua egikaritzean, administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu 

eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak agindu 

ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren egikaritze 

egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 

21. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren obretan kontratatzen dituen langileei dagokienez, kontratista 

behartuta dago lanaren, gizarte-segurantzaren eta laneko segurtasun eta higienearen 

arlokoan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den hitzarmen 

kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko da ez-

betetze horren erantzukizunetik. 

 

 

 

 

22. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, obrak egikaritzen diren bitartean, 

kontratistak erantzukizuna izango du beraren ardurapeko langileen egintza, ez-egite edo 

zabarkerien ondorioz edo obrak behar bezala ez antolatu, babestu edo seinaleztatzearen 
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ondorioz edozein pertsona, jabetza edo zerbitzu publiko zein pribaturi eragiten zaizkion 

kalte eta galera guztiena. 

 

23. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 242. artikuluan esanbidez jasotako 

kasuetan eta baldintzetan, betiere horrekin ez badira aldatzen lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 242. artikuluan esanbidez 

jasotako kasuetan eta baldintzetan ere aldatu ahal izango da kontratua, horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 
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SPKLren 242.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, proiektuan ez datozen obra-unitate 

berriak sartu behar badira kontratuko aldaketak direla-eta, administrazioak finkatuko ditu 

aldaketa horien prezioak, eta, kontratistak onartzen ez baditu, kontratazio-organoak 

aukera izango du obra-unitate horiek beste enpresaburu batekin kontratatzeko finkatutako 

prezioetan, edo obrak zuzenean egikaritzeko. 

 

24. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

25. OBRAK HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Obrak amaitzen direnetik hilabetera, gehienez, obrak hartzearen egintza formal eta 

positiboa egingo da, eta egintza horren akta idatziko da. 

 

Halaber, ........................................ eguneko epe bat ezarriko da, harrera formalaren 

egunetik aurrera, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta Administrazio Publikoen 

Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi 

gisa. 

 

Hala ere, bermealdia amaitu eta gero, kontratistak kontratua bete ez duelako ezkutuko 

akatsen ondorioz obra hondatzen bada, kontratistak izango du kalte eta galeren 

erantzukizuna, hamabost urtez, obra hartzen denetik. Epe hori igarota ez bada inolako 

kalte edo galerarik agertu, guztiz azkenduko da kontratistaren erantzukizuna. 
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26  KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A. Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

  

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 

 

C.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 
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larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

D.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren 

% 50. 

 

27. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Obra-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 

8ko 9/2017 Legearen 211. eta 245. artikuluetan daude ezarrita. 
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28. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

29. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala hitzartu dezake hirugarrenekin. Nolanahi ere, 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. eta 216. 

artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 

 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO 

ESKUDUNA 

 

30. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 
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Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

31. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

32. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK 
BETETZEARI BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. Neure 

erantzukizunpean, 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

I. Aipatutako sozietateak, haren administratzaileek eta legezko ordezkariek, eta halaber 

sinatzaileak, ez dute kontratatzeko debeku eta bateraezintasunik bat ere, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan 

jasotakoetatik. 

 

II. Sozietateak beterik ditu indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga betebeharrak eta 

Gizarte Segurantzakoak. 

 

III. Sozietatea alta emanda dago Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren dagokion 

epigrafean. 
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IV.- Sozietateak ez du administrazio kontratatzailearekiko zerga-zorrik epe exekutiboan, edo 

bermatuak ditu. 

 

V. Sozietateak betetzen ditu kontratu hau lortzeko administrazio-klausula partikularren agiri 

honetan ezarritako eskakizun guzti-guztiak, bereziki 12. eta 17. klausuletan ezarritakoak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

Sinadura 
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II. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. Neure 

erantzukizunpean, 

 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hori egikaritzeko .........................................................(e)ko epean 

eta honako prezio honetan: ............................................................... euro, gehi % .......(e)ko 

BEZari dagozkion ............. euro. Prezio horretan sartuta daude kontzeptu guztiak: zergak, 

gastuak, edozein zerga esparrutako tasak eta arielak, eta kontratistaren industria-etekina, 

besteak beste. 
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2) Ezagutzen ditut proiektua, proiektuaren edukia, administrazio-klausula partikularren agiria 

eta kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, 

eta ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 

 

3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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OBRAK PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU  

LABURTUAREN BIDEZ KONTRATATZEKO 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez den 

sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari jarraituz 

(9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, obrak honako sorta hauetan zatituko dira, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte den 

beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen administrazio 

honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 

Kontratu honen xede diren obrak egikaritzeko guztirako epea hau da: 

....................................................................., zuinketaren egiaztapenaren akta izenpetu eta 

hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
Honako hau izango da obraren sorta bakoitza egikaritzeko guztirako epea, zuinketaren 

egiaztapenaren akta izenpetu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ......................................... euro, 

gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. ........... euro, gehi BEZari dagozkion ...................... 

euro. 
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SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- .............................................. ........... euro, gehi BEZari dagozkion ...................... 

euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
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SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

Testu finkoa 

 

Kontratuaren prezioaren barruan egongo da unitateko prezioen zerrenda bat, behar bezala 

banakatua. Prezio horiek egongo dira indarrean kontratuaren egikaritzeak dirauen bitartean. 

Lizitatzaileak unitateko preziorik aurkezten ez badu, ulertuko da administrazioaren 

aurrekontukoak hartzen dituela oinarritzat, bere prezio-proposameneko beheratze-ehuneko 

bera kenduta. 
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5. FINANTZAKETA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 

 

b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 

 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 

Egikaritutako obrak ordaintzeko, obren zuzendari fakultatiboak ziurtagiriak emango ditu 

aldian-aldian. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzeko, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 
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7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 

 

8. BERMEAK 

 

Prozedura honetan ez da eskatzen behin betiko bermerik jartzea, SPKLren 159.6.f) 

artikuluan prozedura ireki sinplifikatu laburturako ezarritakoa aplikatuz; halaber, behin-

behineko bermea salbuetsita dago prozedura ireki sinplifikatu guztietan, lege horren 

159.4.b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 
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II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatu laburtuaren bidez adjudikatuko da, SPKLren 

159.6 artikuluan ezarritakoari jarraituz; lege horretan eta bera garatzeko arauetan 

ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa izapidetzean. 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 
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12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko eta juridikoek, baldin eta ez badaude sartuta 

SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere, eta Sektore 

Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan inskribatuta badaude, oro 

har SPKLren 159.4 artikuluan prozedura ireki sinplifikaturako eskatzen den bezala. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena (guztiak automatikoki zenbatestekoak dira): 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpideetako bat, hau adieraz daiteke: 
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Honako muga hauek hartuko dira kontuan eskaintza nabarmenki baxuegien ondorioz 

proposamenak bete ezin izango direla irizteko: 

.………………………………………………………….. ………………………………… 

 

b) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpide bakarra, hauxe adierazi beharko da: 

 

Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei 

buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 

parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat 

hartuta. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA (Ez da nahitaezkoa prozedura irekiaren aldaera honetan) 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 

 

15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA EZAUGARRIAK, ETA 

KLAUSULA-AGIRIAK ESKURATZEKO BIDEA 

 

Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ......... 

egun balioduneko epean, argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen 

azken eguneko 14:00ak baino lehen. 
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Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 

Lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, hala badagokio, 

dokumentazio osagarriari buruz, jasotzeko ezarritako muga-eguna baino bost egun 

lehenago emango zaie informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez 

proposamenak jasotzeko muga-eguna baino hiru egun lehenago egin badira eskariak. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen 

dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin 

izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. 

Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo 

da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta Kontratazio 

Mahaiari eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko eta Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 
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Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

16. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA 

 

Lizitatzaileek GUTUN-AZAL ELEKTRONIKO bakarra aurkeztu beharko dute, izenburuan 

«GAITASUNA, KAUDIMENA ETA ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK» dioena; lizitatzaileak 

edo haren ordezkariak sinatuta egon behar du, eta honako dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b) Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. klausulan. 

 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 
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zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
f)  Automatikoki zenbatestekoak diren irizpideei buruzko dokumentu hauek: 

 
✓  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 
✓  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 
✓  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki 

zenbatestekoak diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

17. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKI ETA PROZESATZEA; ENPRESAK 

AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea igarota, kontratazio-mahaiak honako jardun hauek 

egingo ditu, saio bakar batean: 

 

1.- Gutun-azal elektronikoa irekiko du, eta egiaztatuko du hartan jasotako dokumentazioa, 

kontratu hau lortzeko eskakizunak betetzeari dagokiona zein adjudikazio-irizpideei 

dagokiena. 

 

Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar 

badira, mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak 

egiteko, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren 
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arabera (zeinak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 

Legearen zati bat garatzen baitu). 

 

2.- Baztertu egingo ditu klausula-agiriko eskakizunak eta betebeharrak betetzen ez 

dituzten eskaintzak, halakorik badago. 

 

3.- Eskaintzak balioetsiko ditu; haietako bakoitzak lortutako guztizko puntuazioa ezarriko 

du, eta puntuazio handienetik txikienera sailkatuko ditu. 

 

4.- Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen aldeko adjudikazio-proposamena egingo 

du. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza nabarmenki baxuegia dela 

uste izanez gero, 149. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzeagatik, artikulu 

horretan ezarritako prozedurari jarraituko dio; dena den, ezin izango da izan 5 egun 

baliodun baino luzeagoa izan lizitatzaileak bere eskaintza justifikatzeko duen epea, 

dagokion komunikazioa igortzen zaionetik. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, nahitaez 

idatzi beharko baitira aktak. 

 

5.- Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistrora edo 

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialera joko du, 

eta kontratua adjudikatzeko proposatutako lizitatzailearen datuak egiaztatuko ditu: 

haren izaera eta gaitasuna. 
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18. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Gehienez bost egun naturaleko epean Kontu-hartzailetzak gastu-konpromisoa fiskalizatu 

ondoren, 159.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz, kontratazio-organoak kontratuaren 

adjudikazioa ebatziko du. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 159.6.e) artikuluak xedatzen duenez, 

aurkeztutako eskaintzak eta haien balioespenari buruzko dokumentazioa era irekian 

baliabide informatikoen bidez eskuratzeko moduan egongo dira inolako murriztapenik 

gabe, adjudikazioa jakinarazten den unetik. 

 

Kontratistak adjudikazio-ebazpena onartzen duela sinatuz formalizatuko da kontratua, eta 

horren bidez burutuko da kontratua. 

 

Azkenik, kontratua adjudikatu izanaren jakinarazpenean ezarritako epean, zeina ez baita 

izango hilabete bat baino luzeagoa formalizatzen denetik, adjudikaziodunak administrazio 

honetara jo behar du proiektuaren zuinketa egiaztatzeko eta dagokion akta sinatzeko; une 

horretatik aurrera hasiko da zenbatzen kontratua egikaritzeko epea. 

 

19. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 
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III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

20. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Zuinketaren egiaztapenaren akta sinatzearekin hasiko da egikaritzen obra-kontratua, eta 

….……….. eguneko epean egin beharko da hori, kontratua formalizatzen denetik aurrera. 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, eta kontratistak ez du 

kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan eragindako galera, matxura edo 

kalteengatik, salbu eta SPKLren 239. artikuluan aurreikusitako ezinbestezko kasuetan. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Nolanahi ere, obrak egitean, zorrozki beteko dira agiri honetan ezarritako klausulak eta agiri 

honi atxikitako zehaztapen teknikoak, bai eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean ezarritakoa eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 

bidez onetsitako Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean 

ezarritakoa ere. Bereziki, kontratua egikaritzean, administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu 

eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 
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21. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren obretan kontratatzen dituen langileei dagokienez, kontratista 

behartuta dago lanaren, gizarte-segurantzaren eta laneko segurtasun eta higienearen 

arlokoan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den hitzarmen 

kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko da ez-

betetze horren erantzukizunetik. 

 

22. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, obrak egikaritzen diren bitartean, 

kontratistak erantzukizuna izango du beraren ardurapeko langileen egintza, ez-egite edo 

zabarkerien ondorioz edo obrak behar bezala ez antolatu, babestu edo seinaleztatzearen 

ondorioz edozein pertsona, jabetza edo zerbitzu publiko zein pribaturi eragiten zaizkion 

kalte eta galera guztiena. 

 

23. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 242. artikuluan esanbidez jasotako 

kasuetan eta baldintzetan, betiere horrekin ez badira aldatzen lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

  



 

18 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA     Obrak prozedura irekiaren sinplifikatu laburtuaren bidez 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 242. artikuluan esanbidez 

jasotako kasuetan eta baldintzetan ere aldatu ahal izango da kontratua, horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 

 

SPKLren 242.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, proiektuan ez datozen obra-unitate 

berriak sartu behar badira kontratuko aldaketak direla-eta, administrazioak finkatuko ditu 

aldaketa horien prezioak, eta, kontratistak onartzen ez baditu, kontratazio-organoak 

aukera izango du obra-unitate horiek beste enpresaburu batekin kontratatzeko finkatutako 

prezioetan, edo obrak zuzenean egikaritzeko. 

 

24. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 
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25. OBRAK HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Obrak amaitzen direnetik hilabetera, gehienez, obrak hartzearen egintza formal eta 

positiboa egingo da, eta egintza horren akta idatziko da. 

 

Halaber, ........................................ eguneko epe bat ezarriko da, harrera formalaren 

egunetik aurrera, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta Administrazio Publikoen 

Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi 

gisa. 

 

Hala ere, bermealdia amaitu eta gero, kontratistak kontratua bete ez duelako ezkutuko 

akatsen ondorioz obra hondatzen bada, kontratistak izango du kalte eta galeren 

erantzukizuna, hamabost urtez, obra hartzen denetik. Epe hori igarota ez bada inolako 

kalte edo galerarik agertu, guztiz azkenduko da kontratistaren erantzukizuna. 

 

26. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 
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B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 

 

C.  Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 

 

D.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren 

% 50. 
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27. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Obra-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 

8ko 9/2017 Legearen 211. eta 245. artikuluetan daude ezarrita. 

 

28. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

29. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala hitzartu dezake hirugarrenekin. Nolanahi ere, 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. eta 216. 

artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 
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IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA ETA JURISDIKZIO 

ESKUDUNA 

 

30. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

31. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 



 

23 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA     Obrak prozedura irekiaren sinplifikatu laburtuaren bidez 

32. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK 
BETETZEARI BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. Neure 

erantzukizunpean, 

 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

I. Aipatutako sozietateak, haren administratzaileek eta legezko ordezkariek, eta halaber 

sinatzaileak, ez dute kontratatzeko debeku eta bateraezintasunik bat ere, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan 

jasotakoetatik. 

 

II. Sozietateak beterik ditu indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga betebeharrak eta 

Gizarte Segurantzakoak. 

 

III. Sozietatea alta emanda dago Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren dagokion 

epigrafean. 
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IV.- Sozietateak ez du administrazio kontratatzailearekiko zerga-zorrik epe exekutiboan, edo 

bermatuak ditu. 

 

Sozietateak betetzen ditu kontratu hau lortzeko administrazio-klausula partikularren agiri 

honetan ezarritako eskakizun guzti-guztiak, bereziki 12. klausulan ezarritakoak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

 

Sinadura 
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II. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. Neure 

erantzukizunpean, 

 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hori egikaritzeko .........................................................(e)ko epean 

eta honako prezio honetan: .............................................................. euro, gehi % .......(e)ko 

BEZari dagozkion ............. euro. Prezio horretan sartuta daude kontzeptu guztiak: zergak, 

gastuak, edozein zerga esparrutako tasak eta arielak, eta kontratistaren industria-etekina, 

besteak beste. 

 

2) Ezagutzen ditut proiektua, proiektuaren edukia, administrazio-klausula partikularren agiria 

eta kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, 

eta ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 
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3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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OBRAK PROZEDURA MUGATUAREN BIDEZ 
KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA 

PARTIKULARREN AGIRIA 
 

 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 
Kasuak edo aldaerak 
 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez den 

sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari jarraituz 

(9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, obrak honako sorta hauetan zatituko dira, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte den 

beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen administrazio 

honek agiri honen xede den kontratua. 

 
3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratu honen xede diren obrak egikaritzeko guztirako epea hau da: 

....................................................................., zuinketaren egiaztapenaren akta izenpetu eta 

hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
 

Honako hau izango da obraren sorta bakoitza egikaritzeko guztirako epea, zuinketaren 

egiaztapenaren akta izenpetu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ......................................... euro, 

gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta:   
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- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk:   
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Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

Testu finkoa 

 

Kontratuaren prezioaren barruan egongo da unitateko prezioen zerrenda bat, behar bezala 

banakatua. Prezio horiek egongo dira indarrean kontratuaren egikaritzeak dirauen bitartean. 

Lizitatzaileak unitateko preziorik aurkezten ez badu, ulertuko da administrazioaren 

aurrekontukoak hartzen dituela oinarritzat, bere prezio-proposameneko beheratze-ehuneko 

bera kenduta. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 
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b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 

 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 

Egikaritutako obrak ordaintzeko, obren zuzendari fakultatiboak ziurtagiriak emango ditu 

aldian-aldian. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzearren, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 

 

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 
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Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 

 

8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 

 
Berme hori jartzeko epea 17. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 
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II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura mugatuaren bidez adjudikatuko da, SPKLn ezarritakoari jarraituz; 

lege horretan eta bera garatzeko arauetan ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa 

izapidetzean. 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 
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12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude sartuta 

SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. Kaudimena 19.4 

klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko kideren 

bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela horretarako 

ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen aipatutako 

kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko behar 

den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

b) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute automatikoki 

zenbatestekoek balio-iritzi baten araberakoek baino, hauxe adierazi beharko da:   
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Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.…………………………………………………………………………………………………………  

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

c) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute balio-iritzi baten 

araberakoek automatikoki zenbatestekoek baino, hauxe adierazi beharko da 

klausula-agirian: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira automatikoki zenbatestekoak eta haiek balioesteko 

erabiliko diren formulak: 

……………………………………………………………………….…………..……………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hauek dira balio-iritzi baten araberako irizpideak, eta automatikoki zenbatestekoak baino 

lehenago balioetsiko dira: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

c.1) Adituen batzordea identifikatzen bada klausula-agirian, hauxe adieraziko da: 

 

Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Honako kide 

hauek osatuko dute batzordea: ………………………………… 

 

c.2) Aditu-batzordearen osaera kontratatzaile-profilean argitaratzen bada «B» 

gutun-azala ireki aurretik, hauxe adieraziko da: 
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Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Erakunde honen 

kontratatzaile-profilean argitaratuko da nork osatzen duten batzordea, «B» gutun-azala ireki 

aurretik. 

 

d) Eskaintza nabarmenki baxuegien edo neurrigabeen kontzeptua erabili nahi ez 

bada prozeduran, ez da ezer erantsiko. 

 

e) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpideetako bat, hau adieraz daiteke: 

 

Honako muga hauek hartuko dira kontuan eskaintza nabarmenki baxuegien ondorioz 

proposamenak bete ezin izango direla irizteko: 

…………………………………………………………. 

 

f) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpide bakarra, hauxe adierazi beharko da: 

 

Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei 

buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 

parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat 

hartuta. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria:   
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15. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA, KLAUSULA-AGIRIETARAKO SARBIDEA 

ETA PROZEDURA HONETAN PARTE HARTZEAREN EZAUGARRIAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, baita udalaren 

kontratatzaile-profilean ere, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko 

Plataforman baitago. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 
Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 
 

Testu finkoa 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 

Hautagaiek eta lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, 

hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz, parte hartzeko eskaerak edo 

proposamenak jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango zaie 

informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, parte 

hartzeko eskaerak edo proposamenak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako 
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hautagaiek eskaintzak egiteko behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen 

den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Parte hartzeko eskaera bateko edo eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar 

bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak 

fitxategi akastunean zegoen dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago 

aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako 

jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak 

aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta kontratazio-

mahaiari eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du aurkeztu parte hartzeko eskaera bat eta proposamen bat 

baino gehiago; dena den, aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi 

baterako enpresa-elkarte baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik 

bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau 

horiek hautsiz gero, ez da onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako eskaerarik edo 

proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe.   
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16. PARTE HARTZEKO ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi beharko dira, eta bitarteko elektronikoz 

aurkeztu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko Plataformaren 

bidez, ……….(e)ko ……………….aren ……(e)ko 14:00ak baino lehen. 

 

b) b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoko Plataformaren bidez, ......... egun naturaleko epean, argitaratzen den 

egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen azken eguneko 14:00ak baino lehen. 

 

Testu finkoa 

 

Parte hartzeko eskaerak gutun-azal elektroniko batean aurkeztu beharko dira: 

«PROZEDURAN PARTE HARTZEKO ESKAERA» izango du izenburua; lizitatzaileak edo 

haren ordezkariak sinatuta egon beharko du, eta dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Izangaiak berak edo haren ordezkariak sinatutako eskaera bat, I. eranskinean 

ezarritako ereduaren arabera idatzita. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 19.4 klausulan. 

Kontratazio-agiri europar bakarraren inprimakiaren araberakoa izango da 

adierazpena; klausula-agiri honen II. eranskinean dauden argibideei jarraituz bete 

daiteke. 
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Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

17. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA, HAREN TRATAMENDUA, 

ETA HAUTAGAIAK AUKERATZEA 

 

Kontratazio-mahaiak parte hartzeko eskaerak irekiko ditu elektronikoki, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, 

zuzentzeko moduko akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei 

jakinaraziko die, eta hiru egun naturaleko epea emango die akats horiek zuzentzeko. 

 

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako zuzentze-eskaerak. 
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Ondoren, eskatzaileen izaera, gaitasuna eta kaudimena administrazio-klausula partikularren 

agiri honetan ezarritakoaren arabera egiaztatuta, kontratazio-mahaiak aukeratuko du zeinek 

pasatu behar duten hurrengo fasera. 

 

18. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

……………………… egun naturaleko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoko Plataformaren bidez horretarako gonbidapena komunikatzen denetik, 

lizitatzaileek bi gutun-azal elektroniko aurkeztu beharko dituzte, lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta; honako eduki hauek izan behar ditu gutun-azal bakoitzak: 

 

«A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «BALIO-IRITZIEN BIDEZKO BALIOESPEN-

IRIZPIDEAK» 

 

Gutun-azal horretan, agiri honen 13. klausulan adierazitako balio-iritzien araberako 

irizpideei erreferentzia egiten dieten agiriak jasoko dira. 

 

«B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «AUTOMATIKOKI BALIOESTEKO 

IRIZPIDEAK» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Proposamen ekonomikoa, III. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki zenbatestekoak 

diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Onartzen bada lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, honako hau adierazi beharko da: 
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Lizitatzaileek aldaerak edo alternatibak sar ditzakete beren proposamenetan, 

kontratuaren xedea hobetzeari begira. Kasu horretan, honako elementu hauen gainekoak 

baino ezin izango dira izan: ....................................................... 

 

b) Ez bada onartzen lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, ez da ezer adieraziko. 

 

19. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA ETA HAREN 

TRATAMENDUA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako jardun hauek egingo dira: 

 

1st.  «A» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«A» gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioa, zeina balio-iritzi baten araberako 

irizpideei buruzkoa baita, kontratatzaile-profilean gutxienez 48 ordu lehenago 

argitaratuko den egun eta ordu batean irekiko da. Horri dagokionez, dokumentazio 

horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, mahaiak sei egun balioduneko 

epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege 

Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera, zeinak Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen baitu. 

 

2nd.  «B» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«A» gutun-azaleko dokumentazioa ireki eta balioetsi ondoren, kontratazio-mahaiak 

«B» gutun-azala irekiko du, udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko den egunean 

eta orduan. Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu 

behar badira, mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak 

egiteko, 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikulua analogiaz aplikatuz. 

 

Ekitaldi horretan, jakinaraziko da zer balioespen eman zaion balio-iritzi baten 

araberako irizpide bakoitzari. 
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3rd.ESKAINTZAK SAILKATU 

 

Irizpide guztiak balioetsi ondoren, aurkeztutako proposamenak puntuazio handienetik 

txikienera sailkatuko ditu kontratazio-mahaiak, eta, egin beharreko jarduketak egin 

ondoren, kontratua adjudikatzeko proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

SPKLren 149. artikuluan xedatutakoaren arabera, nabarmenki baxuegitzat jotzeko 

moduko eskaintzaren bat identifikatuz gero, eskaintza nabarmenki baxuegitzat jotzeko, 

aldez aurretik, entzun egin behar zaio eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileari (edo 

lizitatzaileei), eta dagokion zerbitzuak aholkularitza teknikoa eman beharko du.  

 

Kasu horretan, lizitatzaileak emandako arrazoiak eta eskatutako txostenak aintzat 

hartuta, administrazioaren nahierara betetzeko gaitasuna dutela irizten zaien 

proposamenetatik ekonomikoki onuragarrien denari adjudikatzea erabakiko du 

kontratazio-organoak. 

 

Kontratazio-organoak uste badu eskaintza ezin dela bete balio nabarmenki baxuegiak 

izateagatik, sailkapenetik baztertuko du, eta eskaintzarik onenari adjudikatzea 

erabakiko du, proposamenak sailkatu diren ordenari jarraituz. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, nahitaez 

idatzi beharko baitira aktak. 

 

4th. LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar egun 

balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 
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a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, kasuan 

kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio fiskaleko zenbakia, 

aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea eska daitekeenean. 

 

Hala ez bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako bat aurkeztu behar 

da: dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura edo -dokumentua, 

estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta egon behar baita 

zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 

Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 

 

c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

d) Kasuak edo aldaerak 

d.1) Sailkapena besterik ez bada eskatzen, hau adierazi beharko da: 
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d) Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko obrak 

kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen duen agiria. 

 

 d.2) Sailkapena eta kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen 

badira, hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko obrak 

kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen duen agiria. 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko 

da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.3) Ez badira eskatzen ez sailkapena (beharrezko ez delako) ez kaudimena 

egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk, hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 88. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 
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hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………................................................................... 

 

d.4) Sailkapena eskatzen ez bada (beharrezko ez delako) eta kaudimena 

egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen badira, hauxe 

adierazi beharko da: 

 

d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 

Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 88. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………...................................... 

 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko 

da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 
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d.5) Baldin eta kontratua egikaritzeko ardura duten langileen erreferentziak 

eskatzen badira, testu hau gehitu beharko zaio aurrekoetatik dagokion 

letrari: 

 

Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak eta lan-

kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri dagokionez, 

nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela pertsona horiek aldatu 

administrazio honek aldez aurretik horretarako baimena eman gabe. 

 

Hori zuzenean egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion 

erregistro ofizialen baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 

Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 

Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 

h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria.
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Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 

Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

20. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 
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Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 

Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 

Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 

 

Testu finkoa 

 

Azkenik, formalizazio-dokumentuan ezarritako epean, zeina ez baita izango hilabete bat 

baino luzeagoa dokumentua sinatzen denetik, adjudikaziodunak administrazio honetara jo 

behar du proiektuaren zuinketa egiaztatzeko eta dagokion akta sinatzeko; une horretatik 

aurrera hasiko da zenbatzen kontratua egikaritzeko epea. 
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21. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 

 

III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

22. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Zuinketaren egiaztapenaren akta sinatzearekin hasiko da egikaritzen obra-kontratua, eta 

….……….. eguneko epean egin beharko da hori, kontratua formalizatzen denetik aurrera. 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, eta kontratistak ez du 

kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan eragindako galera, matxura edo 

kalteengatik, salbu eta SPKLren 239. artikuluan aurreikusitako ezinbestezko kasuetan. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 
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Nolanahi ere, obrak egitean, zorrozki beteko dira agiri honetan ezarritako klausulak eta agiri 

honi atxikitako zehaztapen teknikoak, bai eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean ezarritakoa eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 

bidez onetsitako Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean 

ezarritakoa ere. Bereziki, kontratua egikaritzean, administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu 

eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 

23. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren obretan kontratatzen dituen langileei dagokienez, kontratista 

behartuta dago lanaren, gizarte-segurantzaren eta laneko segurtasun eta higienearen 

arlokoan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den hitzarmen 

kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko da ez-

betetze horren erantzukizunetik. 

 

24. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, obrak egikaritzen diren bitartean, 

kontratistak erantzukizuna izango du beraren ardurapeko langileen egintza, ez-egite edo 

zabarkerien ondorioz edo obrak behar bezala ez antolatu, babestu edo seinaleztatzearen 

ondorioz edozein pertsona, jabetza edo zerbitzu publiko zein pribaturi eragiten zaizkion 

kalte eta galera guztiena. 
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25. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 242. artikuluan esanbidez jasotako 

kasuetan eta baldintzetan, betiere horrekin ez badira aldatzen lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………………….. 

 

Dena den, SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 242. artikuluan esanbidez 

jasotako kasuetan eta baldintzetan ere aldatu ahal izango da kontratua, horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 
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SPKLren 242.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, proiektuan ez datozen obra-unitate 

berriak sartu behar badira kontratuko aldaketak direla-eta, administrazioak finkatuko ditu 

aldaketa horien prezioak, eta, kontratistak onartzen ez baditu, kontratazio-organoak 

aukera izango du obra-unitate horiek beste enpresaburu batekin kontratatzeko finkatutako 

prezioetan, edo obrak zuzenean egikaritzeko. 

 

26. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

27. OBRAK HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Obrak amaitzen direnetik hilabetera, gehienez, obrak hartzearen egintza formal eta 

positiboa egingo da, eta egintza horren akta idatziko da. 

 

Halaber, ........................................ eguneko epe bat ezarriko da, harrera formalaren 

egunetik aurrera, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta Administrazio Publikoen 

Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi 

gisa. 

 

Hala ere, bermealdia amaitu eta gero, kontratistak kontratua bete ez duelako ezkutuko 

akatsen ondorioz obra hondatzen bada, kontratistak izango du kalte eta galeren 

erantzukizuna, hamabost urtez, obra hartzen denetik. Epe hori igarota ez bada inolako 

kalte edo galerarik agertu, guztiz azkenduko da kontratistaren erantzukizuna. 
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28. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 

 

C.  Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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D. Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu kontratuaren prezioaren 

% 50. 

 

29. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Obra-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 

8ko 9/2017 Legearen 211. eta 245. artikuluetan daude ezarrita. 

 

30. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena.   
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31. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala hitzartu dezake hirugarrenekin. Nolanahi 

ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. eta 216. 

artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

32. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 
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33. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

34. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 



 

33 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                                     Obrak prozedura mugatuaren bidez 

I. ERANSKINA. LIZITATZAILEEK PARTE HARTZEKO AURKEZTU 
BEHARREKO ESKAERAREN EREDUA 

 

 

 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Neure izenean, edo honako honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko, eta eskatzen dut 

lizitazioan onar nazatela eta gonbida nazatela proposamena aurkeztera, prozedura 

horretan onartua izateko eskakizun objektiboetan eta kaudimen-eskakizunetan oinarrituta, 

haiek betetzen ditudala egiaztatu ahal izango baititut. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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II. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK 
BETETZEARI BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO, HONAKO 

ARGIBIDE HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 
 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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III. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hori egikaritzeko .........................................................(e)ko epean 

eta honako prezio honetan: .............................................................. euro, gehi % .......(e)ko 

BEZari dagozkion ............. euro. Prezio horretan sartuta daude kontzeptu guztiak: zergak, 

gastuak, edozein zerga esparrutako tasak eta arielak, eta kontratistaren industria-etekina, 

besteak beste. 

 

 

2) Ezagutzen ditut proiektua, proiektuaren edukia, administrazio-klausula partikularren agiria 

eta kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, 

eta ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 
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3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak exijitzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura
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OBRAK LIZITAZIO NEGOZIATUKO PROZEDURAREN 
BIDEZ KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA 

PARTIKULARREN AGIRIA 
 

 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 
Kasuak edo aldaerak 
 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez den 

sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari jarraituz 

(9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, obrak honako sorta hauetan zatituko dira, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte den 

beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen administrazio 

honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratu honen xede diren obrak egikaritzeko guztirako epea hau da: 

....................................................................., zuinketaren egiaztapenaren akta izenpetu eta 

hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
 

Honako hau izango da obraren sorta bakoitza egikaritzeko guztirako epea, zuinketaren 

egiaztapenaren akta izenpetu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea.   
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete 

lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
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SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 
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- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

Testu finkoa 

 

Kontratuaren prezioaren barruan egongo da unitateko prezioen zerrenda bat, behar bezala 

banakatua. Prezio horiek egongo dira indarrean kontratuaren egikaritzeak dirauen bitartean. 

Lizitatzaileak unitateko preziorik aurkezten ez badu, ulertuko da administrazioaren 

aurrekontukoak hartzen dituela oinarritzat, bere prezio-proposameneko beheratze-ehuneko 

bera kenduta. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 

b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 
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duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 

 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 

Egikaritutako obrak ordaintzeko, obren zuzendari fakultatiboak ziurtagiriak emango ditu 

aldian-aldian. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzeko, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 

 

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 
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8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 

 

Berme hori jartzeko epea 19. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau lizitazio negoziatuko prozeduraren bidez adjudikatuko da, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen 166. artikulutik 171. artikulura artekoetan ezarritakoaren arabera, 

lege horren 167. artikuluko …. letran jasotako kasua baita. 

 

Honako alderdi ekonomiko edo tekniko hauei buruz negoziatuko da parte-hartzaileekin: 

……………………………………………………………….... 
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10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz, salbu eta prozedura honetako 

parte-hartzaileekiko negoziazio-faseari dagokienez, hura baliabide telematikoen bidez 

zein aurrez aurre egin ahal izango baita. Horrenbestez, udalaren eta lizitatzaileen arteko 

harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 19.4 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 
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Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kasuak edo aldaerak 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

 

b) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.……………………………………………………………………………………………………… 
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Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 

 

15. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA, KLAUSULA-AGIRIETARAKO SARBIDEA 

ETA PROZEDURA HONETAN PARTE HARTZEAREN EZAUGARRIAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, baita udalaren 

kontratatzaile-profilean ere, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko 

Plataforman baitago. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 
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Testu finkoa 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 

Hautagaiek eta lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, 

hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz, parte hartzeko eskaerak edo 

proposamenak jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango zaie 

informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo dokumentazio 

osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik izan ez bada, 

edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar bada edo 

klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, parte hartzeko 

eskaerak edo proposamenak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako hautagaiek 

eskaintzak egiteko behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Parte hartzeko eskaera bateko edo eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar 

bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak 

fitxategi akastunean zegoen dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago 

aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako 

jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak 

aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta kontratazio-



 

12 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                                              Obrak lizitazio negoziatuaren bidez  

mahaiari eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du aurkeztu parte hartzeko eskaera bat eta proposamen bat 

baino gehiago; dena den, aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi 

baterako enpresa-elkarte baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik 

bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau 

horiek hautsiz gero, ez da onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako eskaerarik edo 

proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

16. PARTE HARTZEKO ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi beharko dira, eta bitarteko elektronikoz 

aurkeztu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko Plataformaren 

bidez, ……….(e)ko ……………….aren ……(e)ko 14:00ak baino lehen. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoko Plataformaren bidez, ......... egun naturaleko epean, argitaratzen den 

egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen azken eguneko 14:00ak baino lehen. 
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Testu finkoa 

 

Parte hartzeko eskaerak gutun-azal elektroniko batean aurkeztu beharko dira: 

«PROZEDURAN PARTE HARTZEKO ESKAERA» izango du izenburua; lizitatzaileak edo 

haren ordezkariak sinatuta egon beharko du, eta dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Izangaiak berak edo haren ordezkariak sinatutako eskaera bat, I. eranskinean 

ezarritako ereduaren arabera idatzita. 

 

c)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 19.4 

klausuletakoak. Kontratazio-agiri europar bakarraren inprimakiaren araberakoa 

izango da adierazpena; klausula-agiri honen II. eranskinean dauden argibideei 

jarraituz bete daiteke. 

 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

d)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean.   
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e) Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

f)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

17. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA, HAREN TRATAMENDUA, 

ETA HAUTAGAIAK AUKERATZEA 

 

Kontratazio-mahaiak parte hartzeko eskaerak irekiko ditu elektronikoki, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, 

zuzentzeko moduko akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei 

jakinaraziko die, eta hiru egun naturaleko epea emango die akats horiek zuzentzeko. 

 

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako zuzentze-eskaerak. 

 

Ondoren, eskatzaileen izaera, gaitasuna eta kaudimena administrazio-klausula partikularren 

agiri honetan ezarritakoaren arabera egiaztatuta, kontratazio-mahaiak aukeratuko du zeinek 

pasatu behar duten hurrengo fasera. 
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18. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

……………………… egun naturaleko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoko Plataformaren bidez horretarako gonbidapena komunikatzen denetik, 

lizitatzaileek gutun-azal elektroniko bakar bat aurkeztu beharko dute, izenburu hau jarrita: 

«………………………..… KONTRATATZEKO LIZITAZIO NEGOZIATUKO 

PROZEDURAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA».  

 

Lizitatzaileak edo beraren ordezkariak sinatuta egon behar du gutun-azalak, eta 

dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Proposamen ekonomikoa, III. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako adjudikazio-irizpideei buruzko 

dokumentuak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Onartzen bada lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, honako hau adierazi beharko da: 

 

Lizitatzaileek aldaerak edo alternatibak sar ditzakete beren proposamenetan, 

kontratuaren xedea hobetzeari begira. Kasu horretan, honako elementu hauen gainekoak 

baino ezin izango dira izan: ....................................................... 

 

b) Ez bada onartzen lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, ez da ezer adieraziko. 
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19. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA ETA HAREN 

TRATAMENDUA, ETA LIZITATZAILEEKIKO NEGOZIAZIOA 

 

Proposamenak aurkezteko epea igarota, SPKLren 169. artikuluan ezarritakoari jarraituz, 

honako jardun hauek egingo dira: 

 

1st.  JASOTAKO ESKAINTZAK IREKITZEA ETA HAIEN HASIERAKO BALIOESPENA 

 
Jasotako eskaintzak elektronikoki irekiko ditu kontratazio-mahaiak, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. Horri dagokionez, dokumentazio horretan 

akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, mahaiak sei egun balioduneko epea 

emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege 

Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera (zeinak Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen baitu). 

 

Ondoren, zerbitzu tekniko negoziatzaileak hasierako balioespen-txostena egingo du; 

horretan, adjudikazio-irizpideen arabera aztertuko ditu jasotako eskaintzak, eta 

adieraziko du bakoitzak zer ezaugarri eta onura dituen. 

 

Txostenean ez da jasoko lizitatzaileek konfidentzial izendatu duten informazioa, 

bereziki sekretu tekniko edo komertzialak. 

 
2nd. LIZITATZAILEEKIKO NEGOZIAZIOA 

 
Onartutako lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzak hobetzea du helburu negoziazio 

faseak, eta honela egingo da: 

 

1)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak negoziatzera gonbidatuko ditu lizitatzaileak; 

adieraziko die zer alderdi negoziagarri jaso diren agiri honetako 9. klausulan, 

eta jakinaraziko die zer ezaugarri eta onura dituzten beren eskaintzek eta 

jasotako gainerako eskaintzek, gorago aipatutako hasierako balioespen-

txostenaren arabera. Komunikazio horretan ez da identifikatuko nork egin 

duen eskaintza bakoitza. 
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Lizitatzaileek beren eskaintzetan emandako helbide elektronikora igorriko dira 

negoziatzeko gonbidapenak. 

 

2)  Lizitatzaileek hiru egun balioduneko epean erantzun beharko dute, eta beren 

hasierako eskaintza hobetu edo bere hartan mantendu; erantzuna 

kontratazio-organoari igorri behar diote, gutun-azal elektroniko batez. 

 

Eskaintza berriek zehazki adierazi behar dute zer hobekuntza eskaintzen 

duten, eta ez da onartuko eskaintza generikorik gainerako lizitatzaileek 

eskaini duten eskaintza onuragarrienaren baldintzak hobetzeari buruz. 

 

3)  Eskaintza berriek ematen duten emaitza kontuan hartuta, deia egin daiteke 

negoziazio-txanda gehiagotara, elektronikoki zein aurrez aurre, hobekuntza 

gehiago lortze aldera. Negoziazio-txanda bakoitzaren aurretik, aurreko 

txandan lortutako emaitzen berri emango zaie lizitatzaile guztiei, betiere zein 

lizitatzailek egin duen zein eskaintza adierazi gabe. 

 

4)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak, edo, bestela, kontratazio-organoak, 

negoziazioak amaitzea erabakitzen duenean, zerbitzu horrek akta bat egingo 

du zer jarduketa egin diren azaltzeko, eta txosten bat, zer emaitza lortu diren 

zehazteko; ondoren, kontratazio-mahaiari helaraziko dio espedientea. 

 

Hurrenez hurreneko zenbait fasetan antola daiteke negoziazioa, eskaintzen kopurua 

murrizten joateko, agiri honetako 13. klausulan ezarritako adjudikazio-irizpideak 

aplikatuz. Azken faseraino iristen diren eskaintzen kopuruak nahikoa izan behar du 

egiazko lehia dagoela bermatzeko, betiere behar beste eskaintza edo hautagai egoki 

aurkeztu badira. 

 

Negoziazioan, zainduko da lizitatzaile guztiek tratu bera jaso dezatela. Bereziki, ez da 

bereizkeriaz emango lizitatzaile batzuei besteen aldean abantaila eman diezaiekeen 

informaziorik. 

 

Negoziazioak egiten ari dela, haien eskaintzak baztertu ez diren lizitatzaile guztiei 

idatziz jakinaraziko zaie egiten den edozein aldaketa, espezifikazio teknikoei 
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dagokienez edo kontratazioaren beste edozein dokumentaziori dagokionez (salbu eta 

eskaintza guztiek bete beharreko kontratuaren xede den prestazioaren gutxieneko 

betekizunak ezartzen duena); hiru egun balioduneko epea emango zaie berrikusteko 

eta eskaintza berria aurkez dezaten. 

 

Prozedura egiten ari dela, gainerako lizitatzaileei ez zaizkie emango hautagairen edo 

lizitatzaileren batek komunikatu dituen datu konfidentzialtzat joak, berak aldez 

aurreko baimena eman gabe. 

 
 

3rd. BEHIN BETIKO ESKAINTZAK ESKATZEA, JASOTZEA ETA BALIOESTEA 

 
Negoziazio-fasea amaitu ondoren, kontratazio-mahaiak horren berri emango die 

lizitatzaile guztiei, eta hiru egun balioduneko epea ezarriko du eskaintza berriak edo 

berrikusiak aurkezteko. 

 

Behin betiko eskaintzak jaso ondoren, kontratazio-mahaiak egiaztatuko du betetzen 

dituztela gutxieneko eskakizunak eta klausula-agirian ezarritako baldintza guztiak; 

balioetsiko ditu, ezarritako adjudikazio-irizpideen arabera; sailkatuko ditu, eta 

adjudikazio-proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

Eskaintzak lehenago balioetsiko dira balio-iritzietan oinarritutako irizpideen arabera, 

eta ondoren automatikoki zenbatestekoak diren irizpideen arabera. 

 

4th. LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar 

egun balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 
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a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 
b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, 

kasuan kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio 

fiskaleko zenbakia, aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea 

eska daitekeenean. Hala ez bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako 

bat aurkeztu behar da: dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura 

edo -dokumentua, estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta 

egon behar baita zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 
Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 
Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 

 
c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 
d) Kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena besterik ez bada eskatzen, hau adierazi beharko da: 

 

d) Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko obrak 

kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen duen agiria. 
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d.2) Sailkapena eta kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk 

eskatzen badira, hauxe adierazi beharko da: 

 
d) Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko obrak 

kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen duen agiria. 

 
Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko 

da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 
d.3) Ez badira eskatzen ez sailkapena (beharrezko ez delako) ez 

kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk, hauxe adierazi 

beharko da: 

 
d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 
- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 
- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 88. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

……………………………………………………………………… 

 
…………………………………………................................................................... 
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d.4) Sailkapena eskatzen ez bada (beharrezko ez delako) eta kaudimena 

egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen badira, hauxe 

adierazi beharko da: 

 

d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 88. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………................................................................... 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. 

 

Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko kontratu-betebehartzat joko da; 

horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea 

kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako 

ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi 

dagokion erregistro ofizialen baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria 

aurkeztu. 
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d.5) Baldin eta kontratua egikaritzeko ardura duten langileen 

erreferentziak eskatzen badira, testu hau gehitu beharko zaio 

aurrekoetatik dagokion letrari: 

 

Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak eta lan-

kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri dagokionez, 

nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela pertsona horiek aldatu 

administrazio honek aldez aurretik horretarako baimena eman gabe. Hori zuzenean 

egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen 

baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 

Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 

Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 

h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 

Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 
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ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 

Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

20. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 
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Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 

Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 

Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 

Testu finkoa 

 

Azkenik, formalizazio-dokumentuan ezarritako epean, zeina ez baita izango hilabete bat 

baino luzeagoa dokumentua sinatzen denetik, adjudikaziodunak administrazio honetara jo 

behar du proiektuaren zuinketa egiaztatzeko eta dagokion akta sinatzeko; une horretatik 

aurrera hasiko da zenbatzen kontratua egikaritzeko epea. 

 

21. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 
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baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 

 

 

III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

22. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Zuinketaren egiaztapenaren akta sinatzearekin hasiko da egikaritzen obra-kontratua, eta 

….……….. eguneko epean egin beharko da hori, kontratua formalizatzen denetik aurrera. 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, eta kontratistak ez du 

kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan eragindako galera, matxura edo 

kalteengatik, salbu eta SPKLren 239. artikuluan aurreikusitako ezinbestezko kasuetan. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Nolanahi ere, obrak egitean, zorrozki beteko dira agiri honetan ezarritako klausulak eta agiri 

honi atxikitako zehaztapen teknikoak, bai eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean ezarritakoa eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 

bidez onetsitako Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean 

ezarritakoa ere. Bereziki, kontratua egikaritzean, administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu 

eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz zein ahoz erabili ahal izango ditu. 
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Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 

23. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren obretan kontratatzen dituen langileei dagokienez, kontratista 

behartuta dago lanaren, gizarte-segurantzaren eta laneko segurtasun eta higienearen 

arlokoan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den hitzarmen 

kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko da ez-

betetze horren erantzukizunetik. 

  

24. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, obrak egikaritzen diren bitartean, 

kontratistak erantzukizuna izango du beraren ardurapeko langileen egintza, ez-egite edo 

zabarkerien ondorioz edo obrak behar bezala ez antolatu, babestu edo seinaleztatzearen 

ondorioz edozein pertsona, jabetza edo zerbitzu publiko zein pribaturi eragiten zaizkion 

kalte eta galera guztiena. 

 

25. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a)  Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 242. artikuluan esanbidez jasotako 

kasuetan eta baldintzetan, betiere horrekin ez badira aldatzen lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak.   
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b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 242. artikuluan esanbidez 

jasotako kasuetan eta baldintzetan ere aldatu ahal izango da kontratua, horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

  

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 

 

SPKLren 242.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, proiektuan ez datozen obra-unitate 

berriak sartu behar badira kontratuko aldaketak direla-eta, administrazioak finkatuko ditu 

aldaketa horien prezioak, eta, kontratistak onartzen ez baditu, kontratazio-organoak 

aukera izango du obra-unitate horiek beste enpresaburu batekin kontratatzeko finkatutako 

prezioetan, edo obrak zuzenean egikaritzeko. 

 

26. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

  



 

28 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                                              Obrak lizitazio negoziatuaren bidez  

27. OBRAK HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 
Obrak amaitzen direnetik hilabetera, gehienez, obrak hartzearen egintza formal eta 

positiboa egingo da, eta egintza horren akta idatziko da. 

 
Halaber, ........................................ eguneko epe bat ezarriko da, harrera formalaren egunetik 

aurrera, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta Administrazio Publikoen Kontratuen 

Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. 

 
Hala ere, bermealdia amaitu eta gero, kontratistak kontratua bete ez duelako ezkutuko 

akatsen ondorioz obra hondatzen bada, kontratistak izango du kalte eta galeren 

erantzukizuna, hamabost urtez, obra hartzen denetik. Epe hori igarota ez bada inolako 

kalte edo galerarik agertu, guztiz azkenduko da kontratistaren erantzukizuna. 

 

28. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 
A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B. Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 
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kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 

 

C. Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 

 

D.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren 

% 50. 

 

29. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Obra-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 

8ko 9/2017 Legearen 211. eta 245. artikuluetan daude ezarrita. 
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30. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

31. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala hitzartu dezake hirugarrenekin. Nolanahi ere, 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. eta 216. 

artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

32. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 
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Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

33. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

34. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. LIZITATZAILEEK PARTE HARTZEKO AURKEZTU 
BEHARREKO ESKAERAREN EREDUA 

 

 

 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Neure izenean, edo honako honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko, eta eskatzen dut 

lizitazioan onar nazatela eta gonbida nazatela proposamena aurkeztera, prozedura 

horretan onartua izateko eskakizun objektiboetan eta kaudimen-eskakizunetan oinarrituta, 

haiek betetzen ditudala egiaztatu ahal izango baititut. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 



 

33 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                                              Obrak lizitazio negoziatuaren bidez  

II. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK 
BETETZEARI BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO, HONAKO 

ARGIBIDE HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 
 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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III. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hori egikaritzeko .........................................................(e)ko epean 

eta honako prezio honetan: .............................................................. euro, gehi % .......(e)ko 

BEZari dagozkion ............. euro. Prezio horretan sartuta daude kontzeptu guztiak: zergak, 

gastuak, edozein zerga esparrutako tasak eta arielak, eta kontratistaren industria-etekina, 

besteak beste. 

 

2) Ezagutzen ditut proiektua, proiektuaren edukia, administrazio-klausula partikularren agiria 

eta kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, 

eta ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 
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3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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OBRAK PUBLIZITATERIK GABEKO PROZEDURA 
NEGOZIATUAREN BIDEZ KONTRATATZEKO 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 
 

 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez den 

sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari jarraituz 

(9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, obrak honako sorta hauetan zatituko dira, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte den 

beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen administrazio 

honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratu honen xede diren obrak egikaritzeko guztirako epea hau da: 

....................................................................., zuinketaren egiaztapenaren akta izenpetu eta 

hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
Honako hau izango da obraren sorta bakoitza egikaritzeko guztirako epea, zuinketaren 

egiaztapenaren akta izenpetu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .............................................. 

2. sorta.- .............................................. 

3. sorta.- .............................................. 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Obrak sortatan zatituta ez badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete 

lizitatzaileek. 

 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 
- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 
b) Obrak sortatan zatituta badaude, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 
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Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 
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Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

Testu finkoa 

 

Kontratuaren prezioaren barruan egongo da unitateko prezioen zerrenda bat, behar bezala 

banakatua. Prezio horiek egongo dira indarrean kontratuaren egikaritzeak dirauen bitartean. 

Lizitatzaileak unitateko preziorik aurkezten ez badu, ulertuko da administrazioaren 

aurrekontukoak hartzen dituela oinarritzat, bere prezio-proposameneko beheratze-ehuneko 

bera kenduta. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 

b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 

 



 

 
 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA    Obrak publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez  6 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 

Egikaritutako obrak ordaintzeko, obren zuzendari fakultatiboak ziurtagiriak emango ditu 

aldian-aldian. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzeko, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 

 

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 

 

8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte.   
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Berme hori jartzeko epea 16. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez adjudikatuko da, 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 166. artikulutik 171. artikulura artekoetan 

ezarritakoaren arabera, lege horretako 168. artikuluko …. letran jasotako kasua baita. 

 

Honako alderdi ekonomiko edo tekniko hauei buruz negoziatuko da parte-hartzaileekin: 

………………………………………………………………................ 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz, salbu eta prozedura honetako 

parte-hartzaileekiko negoziazio-faseari dagokienez, hura baliabide telematikoen bidez 

zein aurrez aurre egin ahal izango baita. Horrenbestez, udalaren eta lizitatzaileen arteko 

harremana ere bide horien bitartez egingo da. 
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11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 16.5 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 
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13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

 

b) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.…………………………………………………………………………………………..……………. 

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 
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14. KONTRATAZIO-MAHAIA (ez da nahitaezkoa prozedura honetan) 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 

 

15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA, EZAUGARRIAK ETA MODUA 

 

Proposamenak elektronikoki aurkeztu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoko Plataformaren bidez, prozeduran parte hartzeko gonbit-idazkian 

adierazitako epean; gonbita plataforma horren bidez ere egingo zaie kontratua lortzeko 

egokitzat eta gaitutzat jotzen diren enpresei. 

 

Udalaren kontratatzaile-profilean, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoko Plataforman baitago, eskuragarri egongo dira prozedura honetako agiri eta 

dokumentazio osagarriak. Hauxe da kontratatzailearen profilaren helbidea: 

………………….. 

 

Hautagaiek eta lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, 

hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz, parte hartzeko eskaerak edo 

proposamenak jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango zaie 

informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 
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izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, 

proposamenak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako hautagaiek eskaintzak egiteko 

behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen dokumentua 

formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du 

aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-

organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da 

lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar parte-hartzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, negoziazio fasean 

gerta litezkeen ondorioak gorabehera. Halaber, proposamenak aurkezteak berekin dakar 

kontratazio-mahaiari eta, hala badagokio, kontratazio-organoari, baimena ematea Euskal 

Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak 

kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 
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eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

Proposamenak gutun-azal elektroniko batean aurkeztu behar dira, izenburuan hau jarrita: 

«………………………..… KONTRATATZEKO PUBLIZITATERIK GABEKO PROZEDURA 

NEGOZIATUAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA». Lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta egon behar du gutun-azalak, eta honako dokumentu hauek izango 

ditu: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 16.5 

klausuletakoak. Kontratazio-agiri europar bakarraren (KAEB) inprimakiaren 

araberakoa izango da adierazpena; klausula-agiri honen I. eranskinean dauden 

argibideei jarraituz bete daiteke. 

 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 
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zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

f)  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

g)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

h)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako adjudikazio-irizpideei buruzko 

dokumentuak. 

 

16. AURKEZTUTAKO PROPOSAMENEN AZTERKETA, LIZITATZAILEEKIKO 

NEGOZIAZIOA ETA ADJUDIKAZIO-PROPOSAMENA 

 

Proposamenak aurkezteko epea igarota, SPKLren 169. eta 170. artikuluetan ezarritakoari 

jarraituz, honako jardun hauek egingo dira: 

 

1st.  ALDEZ AURREKO ESKAKIZUNAK BETETZEAREN AZTERKETA 

 

Kontratazio-mahaiak parte hartzeko eskaerak irekiko ditu elektronikoki, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, 

zuzentzeko moduko akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei 

jakinaraziko die, eta hiru egun naturaleko epea emango die akats horiek zuzentzeko. 
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Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako 

zuzentze-eskaerak. 

 

Ondoren, administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoaren arabera 

eskatzaileen izaera, gaitasuna eta kaudimena egiaztatuta, kontratazio-mahaiak 

aukeratuko du zeinek jarraitu behar duten prozeduran. 

 

2nd.  ONARTUTAKO ESKAINTZEN HASIERAKO BALIOESPENA 

 
Ondoren, zerbitzu tekniko negoziatzaileak hasierako -balioespen-txostena egingo du; 

horretan, adjudikazio-irizpideen arabera aztertuko ditu jasotako eskaintzak, eta 

adieraziko du bakoitzak zer ezaugarri eta onura dituen. 

 

Txostenean ez da jasoko lizitatzaileek konfidentzial izendatu duten informazioa, 

bereziki sekretu tekniko edo komertzialak. 

 
3rd.  LIZITATZAILEEKIKO NEGOZIAZIOA 

 
Onartutako lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzak hobetzea du helburu negoziazio 

faseak, eta honela egingo da: 

 

1)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak negoziatzera gonbidatuko ditu lizitatzaileak; 

adieraziko die zer alderdi negoziagarri jaso diren agiri honetako 9. klausulan, 

eta jakinaraziko die zer ezaugarri eta onura dituzten beren eskaintzek eta 

jasotako gainera eskaintzek, gorago aipatutako hasierako balioespen-

txostenaren arabera. Komunikazio horretan ez da identifikatuko nork egin 

duen eskaintza bakoitza. 

 

Lizitatzaileek beren eskaintzetan emandako helbide elektronikora igorriko dira 

negoziatzeko gonbidapenak. 

 

2)  Lizitatzaileek hiru egun balioduneko epean erantzun beharko dute, eta beren 

hasierako eskaintza hobetu edo bere hartan mantendu; erantzuna 

kontratazio-organoari igorri behar diote, gutun-azal elektroniko batez.  
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Eskaintza berriek zehazki adierazi behar dute zer hobekuntza eskaintzen 

duten, eta ez da onartuko eskaintza generikorik gainerako lizitatzaileek 

eskaini duten eskaintza onuragarrienaren baldintzak hobetzeari buruz. 

 

3)  Eskaintza berriek ematen duten emaitza kontuan hartuta, deia egin daiteke 

negoziazio-txanda gehiagotara, elektronikoki zein aurrez aurre, hobekuntza 

gehiago lortze aldera. Negoziazio-txanda bakoitzaren aurretik, aurreko 

txandan lortutako emaitzen berri emango zaie lizitatzaile guztiei, betiere zein 

lizitatzailek egin duen zein eskaintza adierazi gabe. 

 

4)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak, edo, bestela, kontratazio-organoak, 

negoziazioak amaitzea erabakitzen duenean, zerbitzu horrek akta bat egingo 

du zer jarduketa egin diren azaltzeko, eta txosten bat, zer emaitza lortu diren 

zehazteko; ondoren, kontratazio-mahaiari helaraziko dio espedientea. 

 

Negoziazioan, zainduko da lizitatzaile guztiek tratu bera jaso dezatela. Bereziki, ez da 

bereizkeriaz emango lizitatzaile batzuei besteen aldean abantaila eman diezaiekeen 

informaziorik. 
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Negoziazioak egiten ari dela, haien eskaintzak baztertu ez diren lizitatzaile guztiei 

idatziz jakinaraziko zaie egiten den edozein aldaketa, espezifikazio teknikoei 

dagokienez edo kontratazioaren beste edozein dokumentaziori dagokionez (salbu eta 

eskaintza guztiek bete beharreko kontratuaren xede den prestazioaren gutxieneko 

betekizunak ezartzen duena); hiru egun balioduneko epea emango zaie berrikusteko 

eta eskaintza berria aurkez dezaten. 

 

Prozedura egiten ari dela, gainerako lizitatzaileei ez zaizkie emango hautagairen edo 

lizitatzaileren batek komunikatu dituen datu konfidentzialtzat joak, berak aldez 

aurreko baimena eman gabe. 

 
4th.  BEHIN BETIKO ESKAINTZAK ESKATZEA, JASOTZEA ETA BALIOESTEA 

 
Negoziazio-fasea amaitu ondoren, kontratazio-mahaiak horren berri emango die 

lizitatzaile guztiei, eta hiru egun balioduneko epea ezarriko du eskaintza berriak edo 

berrikusiak aurkezteko. 

 

Behin betiko eskaintzak jaso ondoren, kontratazio-mahaiak egiaztatuko du betetzen 

dituztela gutxieneko eskakizunak eta klausula-agirian ezarritako baldintza guztiak; 

balioetsiko ditu, ezarritako adjudikazio-irizpideen arabera; sailkatuko ditu, eta 

adjudikazio-proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

Eskaintzak lehenago balioetsiko dira balio-iritzietan oinarritutako irizpideen arabera, 

eta ondoren automatikoki zenbatestekoak diren irizpideen arabera. 
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5th.  LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar 

egun balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 

 

a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, kasuan 

kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio fiskaleko zenbakia, 

aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea eska daitekeenean. Hala ez 

bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako bat aurkeztu behar da: 

dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura edo -dokumentua, 

estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta egon behar baita 

zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 

Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 
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c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

d) Kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena besterik ez bada eskatzen, hau adierazi beharko da: 

 

d) Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko obrak 

kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen duen agiria. 

 

d.2) Sailkapena eta kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk 

eskatzen badira, hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko obrak 

kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen duen agiria. 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko 

da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.3) Ez badira eskatzen ez sailkapena (beharrezko ez delako) ez 

kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk, hauxe adierazi 

beharko da: 
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d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 88. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………................................................................... 

 

d.4) Sailkapena eskatzen ez bada (beharrezko ez delako) eta kaudimena 

egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen badira, hauxe 

adierazi beharko da: 

 

d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 88. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: ……………………… 

 
…………………………………………...................................................................  
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Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko 

da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.5) Baldin eta kontratua egikaritzeko ardura duten langileen 

erreferentziak eskatzen badira, testu hau gehitu beharko zaio 

aurrekoetatik dagokion letrari: 

 

Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak eta lan-

kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri dagokionez, 

nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela pertsona horiek aldatu 

administrazio honek aldez aurretik horretarako baimena eman gabe. Hori zuzenean 

egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen 

baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 
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Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 

Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 

h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

  

Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 

Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 
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17. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 

Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 

Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 
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b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 

 

Testu finkoa 

 

Azkenik, formalizazio-dokumentuan ezarritako epean, zeina ez baita izango hilabete bat 

baino luzeagoa dokumentua sinatzen denetik, adjudikaziodunak administrazio honetara jo 

behar du proiektuaren zuinketa egiaztatzeko eta dagokion akta sinatzeko; une horretatik 

aurrera hasiko da zenbatzen kontratua egikaritzeko epea. 

 

18. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 
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III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

19. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Zuinketaren egiaztapenaren akta sinatzearekin hasiko da egikaritzen obra-kontratua, eta 

….……….. eguneko epean egin beharko da hori, kontratua formalizatzen denetik aurrera. 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, eta kontratistak ez du 

kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango obretan eragindako galera, matxura edo 

kalteengatik, salbu eta SPKLren 239. artikuluan aurreikusitako ezinbestezko kasuetan. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Nolanahi ere, obrak egitean, zorrozki beteko dira agiri honetan ezarritako klausulak eta agiri 

honi atxikitako zehaztapen teknikoak, bai eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean ezarritakoa eta urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 

bidez onetsitako Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean 

ezarritakoa ere. Bereziki, kontratua egikaritzean, administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu 

eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak agindu 

ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren egikaritze 

egokia lortzeko edo berrezartzeko. 
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20. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren obretan kontratatzen dituen langileei dagokienez, kontratista 

behartuta dago lanaren, gizarte-segurantzaren eta laneko segurtasun eta higienearen 

arlokoan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den hitzarmen 

kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko da ez-

betetze horren erantzukizunetik. 

  

21. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, obrak egikaritzen diren bitartean, 

kontratistak erantzukizuna izango du beraren ardurapeko langileen egintza, ez-egite edo 

zabarkerien ondorioz edo obrak behar bezala ez antolatu, babestu edo seinaleztatzearen 

ondorioz edozein pertsona, jabetza edo zerbitzu publiko zein pribaturi eragiten zaizkion 

kalte eta galera guztiena. 

 

22. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 242. artikuluan esanbidez jasotako 

kasuetan eta baldintzetan, betiere horrekin ez badira aldatzen lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 
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b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 242. artikuluan esanbidez 

jasotako kasuetan eta baldintzetan ere aldatu ahal izango da kontratua, horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 

 

SPKLren 242.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, proiektuan ez datozen obra-unitate 

berriak sartu behar badira kontratuko aldaketak direla-eta, administrazioak finkatuko ditu 

aldaketa horien prezioak, eta, kontratistak onartzen ez baditu, kontratazio-organoak 

aukera izango du obra-unitate horiek beste enpresaburu batekin kontratatzeko finkatutako 

prezioetan, edo obrak zuzenean egikaritzeko. 

 

23. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 
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24. OBRAK HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Obrak amaitzen direnetik hilabetera, gehienez, obrak hartzearen egintza formal eta 

positiboa egingo da, eta egintza horren akta idatziko da. 

 

Halaber, ........................................ eguneko epe bat ezarriko da, harrera formalaren 

egunetik aurrera, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta Administrazio Publikoen 

Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi 

gisa. 

 

Hala ere, bermealdia amaitu eta gero, kontratistak kontratua bete ez duelako ezkutuko 

akatsen ondorioz obra hondatzen bada, kontratistak izango du kalte eta galeren 

erantzukizuna, hamabost urtez, obra hartzen denetik. Epe hori igarota ez bada inolako 

kalte edo galerarik agertu, guztiz azkenduko da kontratistaren erantzukizuna. 

 

25. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 
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B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 

 

C.  Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 

 

D.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez 

betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako bakoitzaren 

zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa aparte), eta 

guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen betebeharrak 

betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako 

bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa 

(BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 
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26. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Obra-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 

8ko 9/2017 Legearen 211. eta 245. artikuluetan daude ezarrita. 

 

27. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

28. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala hitzartu dezake hirugarrenekin. Nolanahi ere, 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. eta 216. 

artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 
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IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

29. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

30. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 
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31. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK 
BETETZEARI BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO, HONAKO 

ARGIBIDE HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 
 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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II. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hori egikaritzeko .........................................................(e)ko epean 

eta honako prezio honetan: .............................................................. euro, gehi % .......(e)ko 

BEZari dagozkion ............. euro. Prezio horretan sartuta daude kontzeptu guztiak: zergak, 

gastuak, edozein zerga esparrutako tasak eta arielak, eta kontratistaren industria-etekina, 

besteak beste. 

 

2) Ezagutzen ditut proiektua, proiektuaren edukia, administrazio-klausula partikularren agiria 

eta kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, 

eta ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 
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3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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HORNIDURAK PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ 
KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA 

PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Hornidura sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, hornidura honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, honako hau adierazi beharko da: 
 
 

Kontratu honen xede den hornidura emateko epea 

..................................................................... izango da, kontratua formalizatu eta hurrengo 

egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Hornidura sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
 

Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion hornidura emateko epea (kontratua 

formalizatu eta hurrengo egunean hasiko da epea): 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, honako hau adierazi beharko da: 

 

1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Hornidura sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta:   
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- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk:   
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Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 
a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 
b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 

 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 

Hornidura eman eta hartzen denean ordainduko da haren prezioa, dagokion faktura 

aurkeztuta. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzeko, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 
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7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 

 

8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 
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Berme hori jartzeko epea 17. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura irekiaren bidez adjudikatuko da, SPKLn ezarritakoari jarraituz; 

lege horretan eta bera garatzeko arauetan ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa 

izapidetzean. 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 
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Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 17.5 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 
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13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

Kasuak edo aldaerak 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

 

b) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute automatikoki 

zenbatestekoek balio-iritzi baten araberakoek baino, hauxe adierazi beharko da: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.…………………………………………………………………………………………  

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

c) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute balio-iritzi baten 

araberakoek automatikoki zenbatestekoek baino, hauxe adierazi beharko da 

klausula-agirian: 
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Irizpide horietatik, honako hauek dira automatikoki zenbatestekoak eta haiek balioesteko 

erabiliko diren formulak: 

……………………………………………………………………….…………..……………………

………………………………………………………………………………… 

 

Hauek dira balio-iritzi baten araberako irizpideak, eta automatikoki zenbatestekoak baino 

lehenago balioetsiko dira: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

c.1) Adituen batzordea identifikatzen bada klausula-agirian, hauxe adieraziko da: 

 

Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Honako kide 

hauek osatuko dute batzordea: ………………………………… 

 

c.2) Aditu-batzordearen osaera kontratatzaile-profilean argitaratzen bada «B» 

gutun-azala ireki aurretik, hauxe adieraziko da: 

 

Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Erakunde honen 

kontratatzaile-profilean argitaratuko da nork osatzen duten batzordea, «B» gutun-azala ireki 

aurretik. 

 

d) Eskaintza nabarmenki baxuegien edo neurrigabeen kontzeptua erabili nahi ez 

bada prozeduran, ez da ezer erantsiko. 

 

e) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpideetako bat, hau adieraz daiteke: 

 

Honako muga hauek hartuko dira kontuan eskaintza nabarmenki baxuegien ondorioz 

proposamenak bete ezin izango direla irizteko: 

………………………………………………………….   
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f) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpide bakarra, hauxe adierazi beharko da: 

 

Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei 

buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 

parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat 

hartuta. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 
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15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA EZAUGARRIAK, ETA 

KLAUSULA-AGIRIAK ESKURATZEKO BIDEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, baita udalaren 

kontratatzaile-profilean ere, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko 

Plataforman baitago. 

 

Proposamenak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi beharko dira, eta bitarteko elektronikoz 

aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ……….(e)ko ……………….aren ……(e)ko 

14:00ak baino lehen. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 
 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ......... 

egun naturaleko epean, argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen 

azken eguneko 14:00ak baino lehen. 

 

Testu finkoa 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 
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Lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo dokumentazio 

osagarriari buruz, jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango 

zaie informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, 

eskaintzak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako hautagaiek eskaintzak egiteko 

behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen 

dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin 

izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. 

Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo 

da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta kontratazio-

mahaiari eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak kontsultatzeko. 
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Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

16. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA 

 

Lizitatzaileek hiru gutun-azal elektroniko aurkeztu beharko dituzte, lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta; klausula honetan adierazitako edukia izan beharko du bakoitzak. 

 

«A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA 

KAUDIMENA» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 
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b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 17.5 

klausuletakoak. Kontratazio-agiri europar bakarraren (KAEB) inprimakiaren 

araberakoa izango da adierazpena; klausula-agiri honen I. eranskinean dauden 

argibideei jarraituz bete daiteke. 

 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 
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«B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «BALIO-IRITZIEN BIDEZKO BALIOESPEN-

IRIZPIDEAK» 

 

Gutun-azal horretan, agiri honen 13. klausulan adierazitako balio-iritzien araberako 

irizpideei erreferentzia egiten dieten agiriak jasoko dira. 

 

«C» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «AUTOMATIKOKI BALIOESTEKO 

IRIZPIDEAK» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki zenbatestekoak 

diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Onartzen bada lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, honako hau adierazi beharko da: 

 

Lizitatzaileek aldaerak edo alternatibak sar ditzakete beren proposamenetan, 

kontratuaren xedea hobetzeari begira. Kasu horretan, honako elementu hauen gainekoak 

baino ezin izango dira izan: ....................................................... 

 

b) Ez bada onartzen lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, ez da ezer adieraziko. 
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17. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKI ETA PROZESATZEA; ENPRESAK 

AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako jardun hauek egingo dira: 

 

1st. «A» GUTUN-AZALA IREKI 

 

Mahaiak «A» gutun-azala irekiko du elektronikoki, eta hartan sartutako dokumentazioa 

kalifikatuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, zuzentzeko moduko 

akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei jakinaraziko die hori, 

eta hiru egun naturaleko epea emango die akatsok zuzentzeko. 

 

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako 

zuzentze-eskaerak. 

 

2nd. «B» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«B» gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioa, zeina balio-iritzi baten araberako 

irizpideei buruzkoa baita, kontratatzaile-profilean gutxienez 48 ordu lehenago 

argitaratuko den leku, egun eta ordu batean irekiko da. Horri dagokionez, 

dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, mahaiak sei egun 

balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, maiatzaren 8ko 

817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera, zeinak Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen baitu. 

 

3rd. «C» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«B» gutun-azaleko dokumentazioa ireki eta balioetsi ondoren, kontratazio-mahaiak 

«C» gutun-azala irekiko du, udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko den egunean 

eta orduan. 

Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, 

mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, 

817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikulua analogiaz aplikatuz.   
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Ekitaldi horretan, jakinaraziko da zer balioespen eman zaion balio-iritzi baten 

araberako irizpide bakoitzari. 

 

4th. ESKAINTZAK SAILKATU 

 

Irizpide guztiak balioetsi ondoren, aurkeztutako proposamenak puntuazio handienetik 

txikienera sailkatuko ditu kontratazio-mahaiak, eta, egin beharreko jarduketak egin 

ondoren, kontratua adjudikatzeko proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

SPKLren 149. artikuluan xedatutakoaren arabera, nabarmenki baxuegitzat jotzeko 

moduko eskaintzaren bat identifikatuz gero, eskaintza nabarmenki baxuegitzat jotzeko, 

aldez aurretik, entzun egin behar zaio eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileari (edo 

lizitatzaileei), eta dagokion zerbitzuak aholkularitza teknikoa eman beharko du.  

 

Kasu horretan, lizitatzaileak emandako arrazoiak eta eskatutako txostenak aintzat 

hartuta, administrazioaren nahierara betetzeko gaitasuna dutela irizten zaien 

proposamenetatik ekonomikoki onuragarrien denari adjudikatzea erabakiko du 

kontratazio-organoak. 

 

Kontratazio-organoak uste badu eskaintza ezin dela bete balio nabarmenki baxuegiak 

izateagatik, sailkapenetik baztertuko du, eta eskaintzarik onenari adjudikatzea 

erabakiko du, proposamenak sailkatu diren ordenari jarraituz. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, nahitaez 

idatzi beharko baitira aktak. 
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5th.LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar egun 

balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 

 

a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, kasuan 

kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio fiskaleko zenbakia, 

aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea eska daitekeenean. Hala ez 

bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako bat aurkeztu behar da: 

dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura edo -dokumentua, 

estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta egon behar baita 

zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 

Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 
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c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionalaren 

egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 89. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, 

gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

........................................................................................................................................

............................................................................................... 

 

e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 

Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 

Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 

h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 
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Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 

Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

18. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 
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Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 

Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 

Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 

 

19. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei 

dagokienez.Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, 

kontratua formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako 

betekizunen arabera.   
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III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

20. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Udalak erabakitzen duen tokian entregatu beharko dira ondasunak, agiri honetan eta preskripzio 

teknikoen agirian ezarritakoa betez. 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, eta ez du kalte-ordainik 

jasotzeko eskubiderik izango ondasunak administrazioari eman aurretik eragindako galera, 

matxura edo kalteengatik, salbu eta administrazioa berandutze-egoeran egon bada ondasunak 

hartzean. 

 

Kontratua egikaritzean, administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta 

ahalmen horiek idatziz zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite baten 

ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak agindu ahal 

izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren egikaritze egokia 

lortzeko edo berrezartzeko. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango 

da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 
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21. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren horniduretan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 

22. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistak izango du kontratua 

egikaritzeko egin beharko diren eragiketek ekarritako kalte eta galeren erantzukizuna. 

 

23. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 205. artikuluan esanbidez adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege 

horren 203., 206. eta 207. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................   
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Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, kontratua aldatu ahal izango da, halaber, SPKLren 205. artikuluan esanbidez 

adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege horren 203., 206. eta 207. 

artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen ez badira lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 

 

24. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

25. HORNIDURA HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Hornidura eman eta gehienez hilabeteko epean, haren harrera-ekitaldi formal eta positiboa 

gauzatuko da. 

 

Hartzeko baldintza guztiak betetzen ez baditu hornidurak, esanbidez jasoko da hori, eta 

akatsak zuzentzeko edo itundutakoaren araberako beste hornikuntza bat egiteko jarraibideak 

emango zaizkio kontratistari. Zuzendu edo ordezten ez bada, kontratistaren kontura utziko ditu 

administrazioak; ordaintzeko betebeharretik salbuetsita geratuko da, edo ordaindutakoa 

berreskuratzeko eskubidea izango du 

 

  



 

 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                                  Hornidurak, prozedura irekiaren bidez  26 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, harrera 

formalaren egunetik aurrera, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. 

 

Bermealdiak irauten duen bitartean, administrazioak eskubidea izango du hutsak edo akatsak 

dituztela hornitutako ondasunak ordeztu diezazkioten, edo konpon diezazkioten, horrekin 

nahikoa izango balitz. 

 

Bermealdian administrazioak egiaztatzen badu hornitutako ondasunak ez direla egokiak beren 

helbururako, kontratistari egotz dakizkiokeen hutsen edo akatsen ondorioz, eta ulertzen bada 

helburu hori lortzeko ez dela nahikoa ondasunak ordeztea edo konpontzea, uko egin ahal 

izango die, eta kontratistaren kontura utzi, epe horren barruan betiere. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 
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26. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 

 

C.  Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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D.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez betetzea 

 
Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 
SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu kontratuaren prezioaren 

% 50. 

 

27. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 
Hornidura-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 306. artikuluetan daude ezarrita. 

 

28. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 
Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 
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29. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  
ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

30. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 
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31. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

32. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK 
BETETZEARI BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO, HONAKO 

ARGIBIDE HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 
 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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II. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko ..........................................................(e)ko 

epean eta prezio honetan: ..................................... euro, gehi % ................(e)ko BEZari 

dagozkion ...................... euro. Prezioan gastu guztiak sartuta daudela joko da, garraio-

gastuak barne. 

 

2) Ezagutzen ditut administrazio-klausula partikularren agiria eta kontratu hau eraenduko 

duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta ontzat hartzen ditut beren 

osotasunean. 
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3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

 Sinadura 

 

 



 

 



 

1 
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HORNIDURAK PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUAREN 
BIDEZ KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA 
PARTIKULARREN AGIRIA 

 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Hornidura sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, hornidura honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, honako hau adierazi beharko da: 
 
Kontratu honen xede den hornidura emateko epea 

..................................................................... izango da, kontratua formalizatu eta hurrengo 

egunetik. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Hornidura sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
 

Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion hornidura emateko epea (kontratua 

formalizatu eta hurrengo egunean hasiko da epea): 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: .............................  BEZari 

dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete lizitatzaileek. 

 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 
- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Hornidura sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 
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- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 
SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 
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Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 
b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 

 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 
Hornidura eman eta hartzen denean ordainduko da haren prezioa, dagokion faktura 

aurkeztuta. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzeko, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 
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7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 

 

8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 
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Berme hori jartzeko epea 17. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 

 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatuaren bidez adjudikatuko da, SPKLren 159. 

artikuluko 1. apartatutik 5. apartatura artean ezarritakoari jarraituz; lege horretan eta hura 

garatzeko arauetan ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa izapidetzean. 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea.   
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Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko eta juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte, ez badaude sartuta 

SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere, eta Sektore 

Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan inskribatuta badaude, 

SPKLren 159.4 artikuluan prozedura ireki sinplifikaturako eskatzen den bezala. Kaudimena 

egiaztatzeko eta ebaluatzeko, 17. klausulan ezartzen diren bitartekoak erabiliko dira. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 
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13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

b) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.…………………………………………………………………………………………  

 

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

c) Eskaintza nabarmenki baxuegien edo neurrigabeen kontzeptua erabili nahi ez 

bada prozeduran, ez da ezer erantsiko. 

 

d) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpideetako bat, hau adieraz daiteke: 
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Honako muga hauek hartuko dira kontuan eskaintza nabarmenki baxuegien ondorioz 

proposamenak bete ezin izango direla irizteko: 

………………………………………………………….   

 

e) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpide bakarra, hauxe adierazi beharko da: 

 

Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei 

buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 

parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat 

hartuta. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 

 

15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA EZAUGARRIAK, ETA 

KLAUSULA-AGIRIAK ESKURATZEKO BIDEA 

 

Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 
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Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ......... 

egun naturaleko epean, argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen 

azken eguneko 14:00ak baino lehen. 

 
Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 
Lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo dokumentazio 

osagarriari buruz, jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango 

zaie informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 
SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, 

eskaintzak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako hautagaiek eskaintzak egiteko 

behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den adina. 

 
Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 
Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen 

dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin 

izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. 

Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo 

da lizitatzailearen eskaintza. 

 
Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta Kontratazio 

Mahaiari eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 
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Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko eta Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko datuak kontsultatzeko. 

 
Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 

 
Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

16. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 
Lizitatzaileek bi gutun-azal elektroniko aurkeztu beharko dituzte, lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta; klausula honetan adierazitako edukia izan beharko du bakoitzak. 

 
«A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «GAITASUNA, KAUDIMENA ETA BALIO-IRITZIEN BIDEZ 

BALIOESTEKO IRIZPIDEAK» 

 
Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 
a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 
Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak.   
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b) Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 17. 

klausuletan. 

 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
f)  Balio-iritzien araberako irizpideei erreferentzia egiten dieten agiriak, zeinak agiri 

honetako 13. klausulan adierazita baitaude. 
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«B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «AUTOMATIKOKI BALIOESTEKO 

IRIZPIDEAK» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki zenbatestekoak 

diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

Adjudikazio-irizpideak automatikoki zenbatestekoak bakarrik badira, hauxe adierazi 

beharko da: 

 

Lizitatzaileek GUTUN-AZAL ELEKTRONIKO bakarra aurkeztu beharko dute, izenburuan 

«GAITASUNA, KAUDIMENA ETA ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK» dioena; lizitatzaileak 

edo haren ordezkariak sinatuta egon behar du, eta honako dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 17. 

klausuletan.   
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Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
f)  Automatikoki zenbatestekoak diren irizpideei buruzko dokumentu hauek: 

 
✓  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 
✓  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 
✓  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki 

zenbatestekoak diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 
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17. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKI ETA PROZESATZEA; ENPRESAK 

AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako jardun hauek egingo dira: 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bi gutun-azal elektroniko baldin badaude, automatikoki zenbatesteko irizpideak 

eta balio-iritzien araberakoak sartu direlako prozeduran, hauxe adierazi beharko 

da: 

 

1st. «A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA IREKI 

 

Kontratazio-mahaiak, gutxienez 48 ordu lehenago kontratatzaile-profilean argitaratuko 

den toki, egun eta ordu batean, «A» gutun-azala irekiko du elektronikoki, eta 

egiaztatuko du hartan jasotako dokumentazioa, hala kontratua lortzeko eskakizunak 

betetzeari dagokiona nola balio-iritzi baten araberako irizpideei dagokiena. Ekitaldi 

horren ondoren, mahaiak udalaren zerbitzu teknikoei igorriko die dokumentazioa, 

irizpide horiek balioets ditzaten. 

 

Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, 

mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera 

(zeinak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati 

bat garatzen baitu). 
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2nd.  «B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA IREKI, ETA LEHENENGO SAILKATUARI 

ERREKERIMENDUA EGIN ARTEKOAK 

 

«A» gutun-azala ireki eta zerbitzu teknikoek balio-iritzi baten araberako irizpideak 

balioetsi ondoren, kontratazio-mahaiak «B» gutun-azala irekiko du, udalaren 

kontratatzaile-profilean iragartzen den tokian, egunean eta orduan, eta honako jardun 

hauek egingo ditu: 

 

1.- Jakinaraziko du balio-iritzi baten araberako irizpideak balioestearen emaitza. 

 

2.- Lizitatzaile bakoitzaren «B» gutun-azala irekiko du, eta haren edukia irakurriko. 

 

Ekitaldi horren ondoren, honako jardun hauek egingo ditu mahaiak: 

 

1.- Baztertu egingo ditu klausula-agiriko eskakizunak eta betebeharrak betetzen ez 

dituzten eskaintzak, halakorik badago. 

 

2.- Automatikoki ebaluatzekoak edo formulak erabiliz zenbatestekoak diren 

irizpideak balioetsiko ditu. 

 

3.- Eskaintza bakoitzak guztira lortutako puntuazioa ezarriko du, eta puntuazio 

handienetik txikienera sailkatuko ditu eskaintzok. 

 

4.- Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen aldeko adjudikazio-proposamena 

egingo du. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko 

administrazioaren aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 
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Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza nabarmenki baxuegia 

dela uste izanez gero, 149. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzeagatik, 

artikulu horretan ezarritako prozedurari jarraituko dio; dena den, ezin izango da 

izan 5 egun baliodun baino luzeagoa izan lizitatzaileak bere eskaintza 

justifikatzeko duen epea, dagokion komunikazioa igortzen zaionetik. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, 

nahitaez idatzi beharko baitira aktak. 

 

5.- Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistrora 

edo Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialera 

joko du, eta kontratua adjudikatzeko proposatutako lizitatzailearen datuak 

egiaztatuko ditu: haren izaera, gaitasuna, kaudimena eta kontratatzeko debekurik 

ez izatea. 

 

6.- Komunikazio elektronikoaren bidez, kontratua adjudikatzeko proposatutako 

lizitatzaileari eskatuko dio zazpi egun balioduneko epean (komunikazioa igortzen 

zaionetik) jarduketa hauek egin ditzan edo dokumentu hauek eman ditzan: 

 

a.  Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 

b.  Lizitatzailearen esku beharrezko diren baliabideak jarriko dituzten 

erakundeen konpromisoa, hala badagokio, SPKLren 75.2 artikuluan 

ezarritakoari jarraituz. 

 
c.  Hala badagokio, kaudimenari buruzko beste edozein dokumentazio, dagokion 

lizitatzaile-erregistroan ez badago. Horri dagokionez, bitarteko hauek eta 

gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete behar dira kontratu hau lortzeko: 
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Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala, 

SPKLren 87. artikuluko … letran eta 89. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu 

honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

.............................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko 

epea emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta 

udalaren kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

3rd.  ERREKERIMENDUA BETE EZEAN 

 

Horretarako emandako epean adjudikaziodun izateko proposatutako hautagaiak ez 

baditu aurkeztu behin betiko bermea eta eskatu zaizkion gainerako dokumentuak, 

puntuazio onenetan hurrena duen hautagaiaren aldeko adjudikazio-proposamena 

egingo da, eta dagokion epea emango zaio behin betiko berme hori jar dezan. 

 

b) Gutun-azal elektroniko bakarra baldin badago, prozedurak automatikoki 

zenbatestekoak diren irizpideak bakarrik jasotzen dituelako, hauxe adierazi 

beharko da: 

 

1) GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA IREKI 

 

Kontratazio-mahaiak, gutxienez 48 ordu lehenago kontratatzaile-profilean argitaratuko 

den toki, egun eta ordu batean, gutun-azala irekiko du elektronikoki, eta egiaztatuko du 

hartan jasotako dokumentazioa, kontratu hau lortzeko eskakizunak betetzeari 

dagokiona. Eskaintza ekonomikoaren datuak jakinaraziko ditu, bai eta gainerako 

adjudikazio-irizpideenak ere, baldin bada. 
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Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, 

mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera 

(zeinak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati 

bat garatzen baitu). 

 

Ekitaldi publiko horren ondoren, honako jardun hauek egingo ditu mahaiak: 

 

1.- Baztertu egingo ditu klausula-agiriko eskakizunak eta betebeharrak betetzen ez 

dituzten eskaintzak, halakorik badago. 

 

2.- Automatikoki ebaluatzekoak edo formulak erabiliz zenbatestekoak diren 

irizpideak balioetsiko ditu. 

 

3.- Eskaintza bakoitzak guztira lortutako puntuazioa ezarriko du, eta puntuazio 

handienetik txikienera sailkatuko ditu eskaintzok. 

 

4.- Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen aldeko adjudikazio-proposamena 

egingo du. 

 

Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza nabarmenki baxuegia 

dela uste izanez gero, 149. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzeagatik, 

artikulu horretan ezarritako prozedurari jarraituko dio; dena den, ezin izango da 

izan 5 egun baliodun baino luzeagoa izan lizitatzaileak bere eskaintza 

justifikatzeko duen epea, dagokion komunikazioa igortzen zaionetik. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, 

nahitaez idatzi beharko baitira aktak. 

 

5.- Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistrora 

edo Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialera 

joko du, eta kontratua adjudikatzeko proposatutako lizitatzailearen datuak 

egiaztatuko ditu: haren izaera, gaitasuna, kaudimena eta kontratatzeko debekurik 

ez izatea.   
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6.- Komunikazio elektronikoaren bidez, kontratua adjudikatzeko proposatutako 

lizitatzaileari eskatuko dio zazpi egun balioduneko epean (komunikazioa igortzen 

zaionetik) jarduketa hauek egin ditzan edo dokumentu hauek eman ditzan: 

 

a. Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 

b.  Lizitatzailearen esku beharrezko diren baliabideak jarriko dituzten 

erakundeen konpromisoa, hala badagokio, SPKLren 75.2 artikuluan 

ezarritakoari jarraituz. 

 
c.  Hala badagokio, kaudimenari buruzko beste edozein dokumentazio, dagokion 

lizitatzaile-erregistroan ez badago. Horri dagokionez, bitarteko hauek eta 

gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete behar dira kontratu hau lortzeko: 

 
Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala, 

SPKLren 87. artikuluko … letran eta 89. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu 

honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

............................................................................................................................. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko 

epea emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta 

udalaren kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

2) ERREKERIMENDUA BETE EZEAN 

 

Horretarako emandako epean adjudikaziodun izateko proposatutako hautagaiak ez 

baditu aurkeztu behin betiko bermea eta eskatu zaizkion gainerako dokumentuak, 

puntuazio onenetan hurrena duen hautagaiaren aldeko adjudikazio-proposamena 

egingo da, eta dagokion epea emango zaio behin betiko berme hori jar dezan. 
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18. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Gehienez 5 egun naturaleko epean Kontu-hartzailetzak gastu-konpromisoa fiskalizatu 

ondoren, 159.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz, kontratazio-organoak kontratuaren 

adjudikazioa ebatziko du, lehenengo sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta bost 

egun balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluan xedatutakoa aplikatuz. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 

 

19. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 
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III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

20. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Udalak erabakitzen duen tokian entregatu beharko dira ondasunak, agiri honetan eta preskripzio 

teknikoen agirian ezarritakoa betez. 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, eta ez du kalte-ordainik 

jasotzeko eskubiderik izango ondasunak administrazioari eman aurretik eragindako galera, 

matxura edo kalteengatik, salbu eta administrazioa berandutze-egoeran egon bada ondasunak 

hartzean. 

 

Kontratua egikaritzean, administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta 

ahalmen horiek idatziz zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite baten 

ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak agindu ahal 

izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren egikaritze egokia 

lortzeko edo berrezartzeko. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango 

da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 
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21. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren horniduretan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 

22. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistak izango du kontratua 

egikaritzeko egin beharko diren eragiketek ekarritako kalte eta galeren erantzukizuna. 

 

23. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 205. artikuluan esanbidez adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege 

horren 203., 206. eta 207. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 
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b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, kontratua aldatu ahal izango da, halaber, SPKLren 205. artikuluan esanbidez 

adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege horren 203., 206. eta 207. 

artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen ez badira lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 

 

24. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

25. HORNIDURA HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Hornidura eman eta gehienez hilabeteko epean, haren harrera-ekitaldi formal eta positiboa 

gauzatuko da. 
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Hartzeko baldintza guztiak betetzen ez baditu hornidurak, esanbidez jasoko da hori, eta 

akatsak zuzentzeko edo itundutakoaren araberako beste hornikuntza bat egiteko jarraibideak 

emango zaizkio kontratistari. Zuzendu edo ordezten ez bada, kontratistaren kontura utziko ditu 

administrazioak; ordaintzeko betebeharretik salbuetsita geratuko da, edo ordaindutakoa 

berreskuratzeko eskubidea izango du 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, harrera 

formalaren egunetik aurrera, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. 

 

Bermealdiak irauten duen bitartean, administrazioak eskubidea izango du hutsak edo akatsak 

dituztela hornitutako ondasunak ordeztu diezazkioten, edo konpon diezazkioten, horrekin 

nahikoa izango balitz. 

 

Bermealdian administrazioak egiaztatzen badu hornitutako ondasunak ez direla egokiak beren 

helbururako, kontratistari egotz dakizkiokeen hutsen edo akatsen ondorioz, eta ulertzen bada 

helburu hori lortzeko ez dela nahikoa ondasunak ordeztea edo konpontzea, uko egin ahal 

izango die, eta kontratistaren kontura utzi, epe horren barruan betiere. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 
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26. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 

 

C.  Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu 

hitzartutako prezioaren % 50. 
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D.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez 

betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu kontratuaren prezioaren 

% 50. 

 

27. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Hornidura-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 306. artikuluetan daude ezarrita. 
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28. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

29. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 

 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

30. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 
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Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

31. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

32. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. Neure 

erantzukizunpean, 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

I. Aipatutako sozietateak, haren administratzaileek eta legezko ordezkariek, eta halaber 

sinatzaileak, ez dute kontratatzeko debeku eta bateraezintasunik bat ere, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan 

jasotakoetatik. 

 

II. Sozietateak beterik ditu indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga betebeharrak eta 

Gizarte Segurantzakoak. 

 

III. Sozietatea alta emanda dago Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren dagokion 

epigrafean. 
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IV.- Sozietateak ez du administrazio kontratatzailearekiko zerga-zorrik epe exekutiboan, edo 

bermatuak ditu. 

 

V. Sozietateak betetzen ditu kontratu hau lortzeko administrazio-klausula partikularren agiri 

honetan ezarritako eskakizun guzti-guztiak, bereziki 12. eta 17. klausuletan ezarritakoak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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II. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 
ADIERAZTEN DUT 

 
1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko ..........................................................(e)ko 

epean eta prezio honetan: ..................................... euro, gehi % ................(e)ko BEZari 

dagozkion ...................... euro. Prezioan gastu guztiak sartuta daudela joko da, garraio-

gastuak barne. 

 
2) Ezagutzen ditut administrazio-klausula partikularren agiria eta kontratu hau eraenduko 

duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta ontzat hartzen ditut beren 

osotasunean. 

 
3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 
..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 
 Sinadura
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HORNIDURAK PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU 
LABURTUAREN BIDEZ KONTRATATZEKO 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 
  

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Hornidura sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, hornidura honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, honako hau adierazi beharko da: 
 
 

Kontratu honen xede den hornidura emateko epea 

..................................................................... izango da, kontratua formalizatu eta hurrengo 

egunetik. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Hornidura sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion hornidura emateko epea (kontratua 

formalizatu eta hurrengo egunean hasiko da epea): 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 
a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete 

lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 
- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Hornidura sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 
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- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 
SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 
Langile-kostuak: 

Zuzeneko beste kostu batzuk: 

Zeharkako kostuak: 

Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 
SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 
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Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan.……………………………… 

 
b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 

 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 
Hornidura eman eta hartzen denean ordainduko da haren prezioa, dagokion faktura 

aurkeztuta. 

 
SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzearren, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………… ……………………………… da unitate 

hartzailea. 

  



 

7 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA       Hornidurak, prozedura ireki simplifikatu laburtuaren  bidez  

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 

 

8. BERMEAK 

 

Prozedura honetan ez da eskatzen behin betiko bermerik jartzea, SPKLren 159.6.f) 

artikuluan prozedura ireki sinplifikatu laburturako ezarritakoa aplikatuz; halaber, behin-

behineko bermea salbuetsita dago prozedura ireki sinplifikatu guztietan, lege horren 

159.4.b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 
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II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatu laburtuaren bidez adjudikatuko da, SPKLren 

159.6 artikuluan ezarritakoari jarraituz; lege horretan eta bera garatzeko arauetan 

ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa izapidetzean. 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 
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12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko eta juridikoek, baldin eta ez badaude sartuta 

SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere, eta Sektore 

Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan inskribatuta badaude, oro 

har SPKLren 159.4 artikuluan prozedura ireki sinplifikaturako eskatzen den bezala. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 
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Kasuak edo aldaerak 

 

a) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpideetako bat, hau adieraz daiteke: 

 

Honako muga hauek hartuko dira kontuan eskaintza nabarmenki baxuegien ondorioz 

proposamenak bete ezin izango direla irizteko: 

………………………………………………………….   

 

b) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpide bakarra, hauxe adierazi beharko da: 

 

Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei 

buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 

parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat 

hartuta. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA (Ez da nahitaezkoa prozedura irekiaren aldaera honetan) 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 
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15.  PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA EZAUGARRIAK, ETA 

KLAUSULA-AGIRIAK ESKURATZEKO BIDEA 

 

Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ......... -

(e)ko epean, argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen azken 

eguneko 14:00ak baino lehen. 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 

Lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, hala badagokio, 

dokumentazio osagarriari buruz, jasotzeko ezarritako muga-eguna baino bost egun 

lehenago emango zaie informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez 

proposamenak jasotzeko muga-eguna baino hiru egun lehenago egin badira eskariak. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen dokumentua 

formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du 

aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-

organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da 

lizitatzailearen eskaintza. 
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Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea klausula 

edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta Kontratazio Mahaiari 

eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistroko eta Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen 

Erregistro Ofizialeko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

16. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA 

 

Lizitatzaileek GUTUN-AZAL ELEKTRONIKO bakarra aurkeztu beharko dute, izenburuan 

«GAITASUNA, KAUDIMENA ETA ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK» dioena; lizitatzaileak 

edo haren ordezkariak sinatuta egon behar du, eta honako dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 
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b) Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. klausulan. 

 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
f)  Automatikoki zenbatestekoak diren irizpideei buruzko dokumentu hauek: 

 
✓  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 
✓  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 
✓  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki 

zenbatestekoak diren gainerako irizpideei buruzkoak. 
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Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

17. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKI ETA PROZESATZEA; ENPRESAK 

AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea igarota, kontratazio-mahaiak honako jardun hauek 

egingo ditu, saio bakar batean: 

 

1.- Gutun-azal elektronikoa irekiko du, eta egiaztatuko du hartan jasotako dokumentazioa, 

kontratu hau lortzeko eskakizunak betetzeari dagokiona zein adjudikazio-irizpideei 

dagokiena. 

 

Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar 

badira, mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak 

egiteko, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren 

arabera (zeinak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 

Legearen zati bat garatzen baitu). 

 

2.- Baztertu egingo ditu klausula-agiriko eskakizunak eta betebeharrak betetzen ez 

dituzten eskaintzak, halakorik badago. 

 

3.- Eskaintzak balioetsiko ditu; haietako bakoitzak lortutako guztizko puntuazioa ezarriko 

du, eta puntuazio handienetik txikienera sailkatuko ditu. 

 

4.- Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen aldeko adjudikazio-proposamena egingo 

du. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 
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Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza nabarmenki baxuegia dela 

uste izanez gero, 149. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzeagatik, artikulu 

horretan ezarritako prozedurari jarraituko dio; dena den, ezin izango da izan 5 egun 

baliodun baino luzeagoa izan lizitatzaileak bere eskaintza justifikatzeko duen epea, 

dagokion komunikazioa igortzen zaionetik. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, nahitaez 

idatzi beharko baitira aktak. 

 

5.- Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistrora edo 

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialera joko du, 

eta kontratua adjudikatzeko proposatutako lizitatzailearen datuak egiaztatuko ditu: 

haren izaera eta gaitasuna. 

 

18. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Gehienez bost egun naturaleko epean Kontu-hartzailetzak gastu-konpromisoa fiskalizatu 

ondoren, 159.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz, kontratazio-organoak kontratuaren 

adjudikazioa ebatziko du. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 159.6.e) artikuluak xedatzen duenez, 

aurkeztutako eskaintzak eta haien balioespenari buruzko dokumentazioa era irekian 

baliabide informatikoen bidez eskuratzeko moduan egongo dira inolako murriztapenik 

gabe, adjudikazioa jakinarazten den unetik. 

 

Kontratistak adjudikazio-ebazpena onartzen duela sinatuz formalizatuko da kontratua, eta 

horren bidez burutuko da kontratua. 
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19. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 

 

 

III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

20. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Udalak erabakitzen duen tokian entregatu beharko dira ondasunak, agiri honetan eta 

preskripzio teknikoen agirian ezarritakoa betez. 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, eta ez du kalte-ordainik 

jasotzeko eskubiderik izango ondasunak administrazioari eman aurretik eragindako galera, 

matxura edo kalteengatik, salbu eta administrazioa berandutze-egoeran egon bada 

ondasunak hartzean. 

 

Kontratua egikaritzean, administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta 

ahalmen horiek idatziz zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak agindu 

ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren egikaritze 

egokia lortzeko edo berrezartzeko. 
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SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

21. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren horniduretan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 

22. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistak izango du kontratua 

egikaritzeko egin beharko diren eragiketek ekarritako kalte eta galeren erantzukizuna. 

 

23. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 205. artikuluan esanbidez adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege 
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horren 203., 206. eta 207. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, kontratua aldatu ahal izango da, halaber, SPKLren 205. artikuluan esanbidez 

adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege horren 203., 206. eta 207. 

artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen ez badira lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 

 

24. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 
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25. HORNIDURA HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Hornidura eman eta gehienez hilabeteko epean, haren harrera-ekitaldi formal eta positiboa 

gauzatuko da. 

 

Hartzeko baldintza guztiak betetzen ez baditu hornidurak, esanbidez jasoko da hori, eta 

akatsak zuzentzeko edo itundutakoaren araberako beste hornikuntza bat egiteko jarraibideak 

emango zaizkio kontratistari. Zuzendu edo ordezten ez bada, kontratistaren kontura utziko ditu 

administrazioak; ordaintzeko betebeharretik salbuetsita geratuko da, edo ordaindutakoa 

berreskuratzeko eskubidea izango du 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, harrera 

formalaren egunetik aurrera, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. 

 

Bermealdiak irauten duen bitartean, administrazioak eskubidea izango du hutsak edo akatsak 

dituztela hornitutako ondasunak ordeztu diezazkioten, edo konpon diezazkioten, horrekin 

nahikoa izango balitz. 

 

Bermealdian administrazioak egiaztatzen badu hornitutako ondasunak ez direla egokiak beren 

helbururako, kontratistari egotz dakizkiokeen hutsen edo akatsen ondorioz, eta ulertzen bada 

helburu hori lortzeko ez dela nahikoa ondasunak ordeztea edo konpontzea, uko egin ahal 

izango die, eta kontratistaren kontura utzi, epe horren barruan betiere. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 
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26. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 

 

C.  Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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D.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez 

betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu kontratuaren prezioaren 

% 50. 

 

27. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Hornidura-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 306. artikuluetan daude ezarrita. 

 

28. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 
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c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

29. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 

 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

30. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 
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31. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

32. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. Neure 

erantzukizunpean, 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

I. Aipatutako sozietateak, haren administratzaileek eta legezko ordezkariek, eta halaber 

sinatzaileak, ez dute kontratatzeko debeku eta bateraezintasunik bat ere, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan 

jasotakoetatik. 

 

II. Sozietateak beterik ditu indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga betebeharrak eta 

Gizarte Segurantzakoak. 

 

III. Sozietatea alta emanda dago Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren dagokion 

epigrafean. 
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IV.- Sozietateak ez du administrazio kontratatzailearekiko zerga-zorrik epe exekutiboan, edo 

bermatuak ditu. 

 

Sozietateak betetzen ditu kontratu hau lortzeko administrazio-klausula partikularren agiri 

honetan ezarritako eskakizun guzti-guztiak, bereziki 12. klausulan ezarritakoak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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II. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 
ADIERAZTEN DUT 

 
1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko ..........................................................(e)ko 

epean eta prezio honetan: ..................................... euro, gehi % ................(e)ko BEZari 

dagozkion ...................... euro. Prezioan gastu guztiak sartuta daudela joko da, garraio-

gastuak barne. 

 
2) Ezagutzen ditut administrazio-klausula partikularren agiria eta kontratu hau eraenduko 

duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta ontzat hartzen ditut beren 

osotasunean. 

 
3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 
..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

 Sinadura 
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HORNIDURAK PROZEDURA MUGATUAREN BIDEZ 

KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA 

PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Hornidura sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, hornidura honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, honako hau adierazi beharko da: 
 

Kontratu honen xede den hornidura emateko epea 

..................................................................... izango da, kontratua formalizatu eta hurrengo 

egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Hornidura sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion hornidura emateko epea (kontratua 

formalizatu eta hurrengo egunean hasiko da epea): 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 



 

4 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                              Hornidurak, prozedura mugatuaren bidez  

4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, honako hau adierazi beharko da: 

 

1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ......................................... euro, 

gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Hornidura sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 
1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 
SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 
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-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 
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Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 
b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 

 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 

Hornidura eman eta hartzen denean ordainduko da haren prezioa, dagokion faktura 

aurkeztuta. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzeko, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 
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7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 

 

8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 

 

Berme hori jartzeko epea 17. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. 

Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri dela 

egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen ez 

bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 
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da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura mugatuaren bidez adjudikatuko da, SPKLn ezarritakoari jarraituz; 

lege horretan eta bera garatzeko arauetan ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa 

izapidetzean. 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 
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12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 
 
Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 19.4 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 
Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 
Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 
Kasuak edo aldaerak 
 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 
Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 
b) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute automatikoki 

zenbatestekoek balio-iritzi baten araberakoek baino, hauxe adierazi beharko da: 

 
Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.………………………………………………………………………………………………………… 
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Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

c) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute balio-iritzi baten 

araberakoek automatikoki zenbatestekoek baino, hauxe adierazi beharko da 

klausula-agirian: 

  

Irizpide horietatik, honako hauek dira automatikoki zenbatestekoak eta haiek balioesteko 

erabiliko diren formulak: 

……………………………………………………………………….…………..……………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hauek dira balio-iritzi baten araberako irizpideak, eta automatikoki zenbatestekoak baino 

lehenago balioetsiko dira: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

c.1) Adituen batzordea identifikatzen bada klausula-agirian, hauxe adieraziko da: 

 

Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Honako kide 

hauek osatuko dute batzordea: ………………………………… 

 

c.2) Aditu-batzordearen osaera kontratatzaile-profilean argitaratzen bada «B» 

gutun-azala ireki aurretik, hauxe adieraziko da: 

 

Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Erakunde honen 

kontratatzaile-profilean argitaratuko da nork osatzen duten batzordea, «B» gutun-azala ireki 

aurretik. 
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d) Eskaintza nabarmenki baxuegien edo neurrigabeen kontzeptua erabili nahi ez 

bada prozeduran, ez da ezer erantsiko. 

 

e) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpideetako bat, hau adieraz daiteke: 

 

Honako muga hauek hartuko dira kontuan eskaintza nabarmenki baxuegien ondorioz 

proposamenak bete ezin izango direla irizteko: 

…………………………………………………………. 

 

f) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpide bakarra, hauxe adierazi beharko da: 

 

Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei 

buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 

parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat 

hartuta. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 
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15. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA, KLAUSULA-AGIRIETARAKO SARBIDEA 

ETA PROZEDURA HONETAN PARTE HARTZEAREN EZAUGARRIAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, baita udalaren 

kontratatzaile-profilean ere, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko 

Plataforman baitago. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 

Testu finkoa 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 

Hautagaiek eta lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, 

hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz, parte hartzeko eskaerak edo 

proposamenak jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango zaie 

informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, parte 

hartzeko eskaerak edo proposamenak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako 
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hautagaiek eskaintzak egiteko behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen 

den adina. 

 
Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 
Parte hartzeko eskaera bateko edo eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar 

bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak 

fitxategi akastunean zegoen dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago 

aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako 

jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak 

aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da lizitatzailearen eskaintza. 

 
Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta kontratazio-

mahaiari eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak kontsultatzeko. 

 
Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du aurkeztu parte hartzeko eskaera bat eta proposamen bat 

baino gehiago; dena den, aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi 

baterako enpresa-elkarte baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik 

bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau 

horiek hautsiz gero, ez da onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako eskaerarik edo 

proposamenik. 

 
Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 
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16. PARTE HARTZEKO ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi beharko dira, eta bitarteko elektronikoz 

aurkeztu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko Plataformaren 

bidez, ……….(e)ko ……………….aren ……(e)ko 14:00ak baino lehen. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoko Plataformaren bidez, ......... egun naturaleko epean, argitaratzen den 

egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen azken eguneko 14:00ak baino lehen. 

 

Testu finkoa 

 

Parte hartzeko eskaerak gutun-azal elektroniko batean aurkeztu beharko dira: 

«PROZEDURAN PARTE HARTZEKO ESKAERA» izango du izenburua; lizitatzaileak edo 

haren ordezkariak sinatuta egon beharko du, eta dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Izangaiak berak edo haren ordezkariak sinatutako eskaera bat, I. eranskinean 

ezarritako ereduaren arabera idatzita. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 19.4 klausulan. 

Kontratazio-agiri europar bakarraren inprimakiaren araberakoa izango da 

adierazpena; klausula-agiri honen II. eranskinean dauden argibideei jarraituz bete 

daiteke. 
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Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

17. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA, HAREN TRATAMENDUA, 

ETA HAUTAGAIAK AUKERATZEA 

 

Kontratazio-mahaiak parte hartzeko eskaerak irekiko ditu elektronikoki, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, 

zuzentzeko moduko akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei 

jakinaraziko die, eta hiru egun naturaleko epea emango die akats horiek zuzentzeko. 

 

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako zuzentze-eskaerak. 
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Ondoren, eskatzaileen izaera, gaitasuna eta kaudimena administrazio-klausula partikularren 

agiri honetan ezarritakoaren arabera egiaztatuta, kontratazio-mahaiak aukeratuko du zeinek 

pasatu behar duten hurrengo fasera. 

 

18. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

……………………… egun naturaleko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoko Plataformaren bidez horretarako gonbidapena komunikatzen denetik, 

lizitatzaileek bi gutun-azal elektroniko aurkeztu beharko dituzte, lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta; honako eduki hauek izan behar ditu gutun-azal bakoitzak: 

 

«A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «BALIO-IRITZIEN BIDEZKO BALIOESPEN-

IRIZPIDEAK» 

 

Gutun-azal horretan, agiri honen 13. klausulan adierazitako balio-iritzien araberako 

irizpideei erreferentzia egiten dieten agiriak jasoko dira. 

 

«B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «AUTOMATIKOKI BALIOESTEKO 

IRIZPIDEAK» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Proposamen ekonomikoa, III. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki zenbatestekoak 

diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Onartzen bada lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, honako hau adierazi beharko da: 
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Lizitatzaileek aldaerak edo alternatibak sar ditzakete beren proposamenetan, 

kontratuaren xedea hobetzeari begira. Kasu horretan, honako elementu hauen gainekoak 

baino ezin izango dira izan: ....................................................... 

 

b) Ez bada onartzen lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, ez da ezer adieraziko. 

 

19. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA ETA HAREN 

TRATAMENDUA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako jardun hauek egingo dira: 

 

1.  «A» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«A» gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioa, zeina balio-iritzi baten araberako 

irizpideei buruzkoa baita, kontratatzaile-profilean gutxienez 48 ordu lehenago 

argitaratuko den egun eta ordu batean irekiko da. Horri dagokionez, dokumentazio 

horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, mahaiak sei egun balioduneko 

epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege 

Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera, zeinak Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen baitu. 

 

2. «B» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«A» gutun-azaleko dokumentazioa ireki eta balioetsi ondoren, kontratazio-mahaiak 

«B» gutun-azala irekiko du, udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko den egunean 

eta orduan. Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu 

behar badira, mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak 

egiteko, 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikulua analogiaz aplikatuz. 

 

Ekitaldi horretan, jakinaraziko da zer balioespen eman zaion balio-iritzi baten 

araberako irizpide bakoitzari. 
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3. ESKAINTZAK SAILKATU 

 

Irizpide guztiak balioetsi ondoren, aurkeztutako proposamenak puntuazio handienetik 

txikienera sailkatuko ditu kontratazio-mahaiak, eta, egin beharreko jarduketak egin 

ondoren, kontratua adjudikatzeko proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

SPKLren 149. artikuluan xedatutakoaren arabera, nabarmenki baxuegitzat jotzeko 

moduko eskaintzaren bat identifikatuz gero, eskaintza nabarmenki baxuegitzat jotzeko, 

aldez aurretik, entzun egin behar zaio eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileari (edo 

lizitatzaileei), eta dagokion zerbitzuak aholkularitza teknikoa eman beharko du.  

 

Kasu horretan, lizitatzaileak emandako arrazoiak eta eskatutako txostenak aintzat 

hartuta, administrazioaren nahierara betetzeko gaitasuna dutela irizten zaien 

proposamenetatik ekonomikoki onuragarrien denari adjudikatzea erabakiko du 

kontratazio-organoak. 

 

Kontratazio-organoak uste badu eskaintza ezin dela bete balio nabarmenki baxuegiak 

izateagatik, sailkapenetik baztertuko du, eta eskaintzarik onenari adjudikatzea 

erabakiko du, proposamenak sailkatu diren ordenari jarraituz. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, nahitaez 

idatzi beharko baitira aktak. 

 

4.  LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar egun 

balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 
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a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 
b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, 

kasuan kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio 

fiskaleko zenbakia, aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea 

eska daitekeenean. Hala ez bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako 

bat aurkeztu behar da: dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura 

edo -dokumentua, estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta 

egon behar baita zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 
Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 
Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 

 
c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 
Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionalaren 

egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 89. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, 

gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

........................................................................................................................................

...............................................................................................   
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e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 
Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 
Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 
h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 
Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 

Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 
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20. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 

Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 

Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

  



 

22 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                              Hornidurak, prozedura mugatuaren bidez  

b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 

 

21. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 
SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 

 

 

III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

22. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Udalak erabakitzen duen tokian entregatu beharko dira ondasunak, agiri honetan eta preskripzio 

teknikoen agirian ezarritakoa betez. 

 
Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, eta ez du kalte-ordainik 

jasotzeko eskubiderik izango ondasunak administrazioari eman aurretik eragindako galera, 

matxura edo kalteengatik, salbu eta administrazioa berandutze-egoeran egon bada ondasunak 

hartzean. 

 
Kontratua egikaritzean, administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta 

ahalmen horiek idatziz zein ahoz erabili ahal izango ditu. 
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Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite baten 

ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak agindu ahal 

izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren egikaritze egokia 

lortzeko edo berrezartzeko. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango 

da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

23. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren horniduretan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 

24. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistak izango du kontratua 

egikaritzeko egin beharko diren eragiketek ekarritako kalte eta galeren erantzukizuna. 
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25. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 205. artikuluan esanbidez adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege 

horren 203., 206. eta 207. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, kontratua aldatu ahal izango da, halaber, SPKLren 205. artikuluan esanbidez 

adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege horren 203., 206. eta 207. 

artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen ez badira lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 
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26. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

27. HORNIDURA HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Hornidura eman eta gehienez hilabeteko epean, haren harrera-ekitaldi formal eta positiboa 

gauzatuko da. 

 

Hartzeko baldintza guztiak betetzen ez baditu hornidurak, esanbidez jasoko da hori, eta 

akatsak zuzentzeko edo itundutakoaren araberako beste hornikuntza bat egiteko jarraibideak 

emango zaizkio kontratistari. 

 

Zuzendu edo ordezten ez bada, kontratistaren kontura utziko ditu administrazioak; ordaintzeko 

betebeharretik salbuetsita geratuko da, edo ordaindutakoa berreskuratzeko eskubidea izango 

du 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, harrera 

formalaren egunetik aurrera, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. 

 

Bermealdiak irauten duen bitartean, administrazioak eskubidea izango du hutsak edo akatsak 

dituztela hornitutako ondasunak ordeztu diezazkioten, edo konpon diezazkioten, horrekin 

nahikoa izango balitz. 
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Bermealdian administrazioak egiaztatzen badu hornitutako ondasunak ez direla egokiak beren 

helbururako, kontratistari egotz dakizkiokeen hutsen edo akatsen ondorioz, eta ulertzen bada 

helburu hori lortzeko ez dela nahikoa ondasunak ordeztea edo konpontzea, uko egin ahal 

izango die, eta kontratistaren kontura utzi, epe horren barruan betiere. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 

 

28. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 
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C. Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 

 

D. Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez 

betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu kontratuaren prezioaren 

% 50. 

 

29. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Hornidura-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 306. artikuluetan daude ezarrita. 
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30. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 
Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 
a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

31. AZPIKONTRATAZIOA 
 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 
32. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 
Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 
Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 
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33. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

34. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. LIZITATZAILEEK PARTE HARTZEKO AURKEZTU BEHARREKO 
ESKAERAREN EREDUA 

 

 

 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Neure izenean, edo honako honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko, eta eskatzen dut 

lizitazioan onar nazatela eta gonbida nazatela proposamena aurkeztera, prozedura 

horretan onartua izateko eskakizun objektiboetan eta kaudimen-eskakizunetan oinarrituta, 

haiek betetzen ditudala egiaztatu ahal izango baititut. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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II. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO, HONAKO 

ARGIBIDE HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 
 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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III. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko ..........................................................(e)ko 

epean eta prezio honetan: ..................................... euro, gehi % ................(e)ko BEZari 

dagozkion ...................... euro. Prezioan gastu guztiak sartuta daudela joko da, garraio-

gastuak barne. 

 

2) Ezagutzen ditut administrazio-klausula partikularren agiria eta kontratu hau eraenduko 

duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta ontzat hartzen ditut beren 

osotasunean. 

 

3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

 Sinadura 
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HORNIDURAK LIZITAZIO NEGOZIATUKO 

PROZEDURAREN BIDEZ KONTRATATZEKO 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Hornidura sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, hornidura honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, honako hau adierazi beharko da: 
 
 

Kontratu honen xede den hornidura emateko epea 

..................................................................... izango da, kontratua formalizatu eta hurrengo 

egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Hornidura sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
 

Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion hornidura emateko epea (kontratua 

formalizatu eta hurrengo egunean hasiko da epea): 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea.   
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 
a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, honako hau adierazi beharko da: 

 

1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete 

lizitatzaileek. 

 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 
- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 
b) Hornidura sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 
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-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 
-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 
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Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 
b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 

 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 
Hornidura eman eta hartzen denean ordainduko da haren prezioa, dagokion faktura 

aurkeztuta. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzearren, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………… ……………………………… da unitate 

hartzailea. 
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7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 

 

8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 
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Berme hori jartzeko epea 19. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 

 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau lizitazio negoziatuko prozeduraren bidez adjudikatuko da, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen 166. artikulutik 171. artikulura artekoetan ezarritakoaren arabera, 

lege horren 167. artikuluko …. letran jasotako kasua baita. 

Honako alderdi ekonomiko edo tekniko hauei buruz negoziatuko da parte-hartzaileekin: 

………………………………………………………………................ 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz, salbu eta prozedura honetako 

parte-hartzaileekiko negoziazio-faseari dagokienez, hura baliabide telematikoen bidez 

zein aurrez aurre egin ahal izango baita. Horrenbestez, udalaren eta lizitatzaileen arteko 

harremana ere bide horien bitartez egingo da. 
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11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 19.4 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 
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13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

b) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.…………………………………………………………………………………………  

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 
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14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 

 

15. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA, KLAUSULA-AGIRIETARAKO SARBIDEA 

ETA PROZEDURA HONETAN PARTE HARTZEAREN EZAUGARRIAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, baita udalaren 

kontratatzaile-profilean ere, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko 

Plataforman baitago. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 
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Testu finkoa 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 

Hautagaiek eta lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, 

hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz, parte hartzeko eskaerak edo 

proposamenak jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango zaie 

informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, parte 

hartzeko eskaerak edo proposamenak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako 

hautagaiek eskaintzak egiteko behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen 

den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Parte hartzeko eskaera bateko edo eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar 

bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak 

fitxategi akastunean zegoen dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago 

aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako 

jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak 

aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea klausula 
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edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta kontratazio-mahaiari 

eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du aurkeztu parte hartzeko eskaera bat eta proposamen bat 

baino gehiago; dena den, aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi 

baterako enpresa-elkarte baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik 

bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau 

horiek hautsiz gero, ez da onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako eskaerarik edo 

proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

16. PARTE HARTZEKO ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi beharko dira, eta bitarteko elektronikoz 

aurkeztu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko Plataformaren 

bidez, ……….(e)ko ……………….aren ……(e)ko 14:00ak baino lehen. 
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b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoko Plataformaren bidez, ......... egun naturaleko epean, argitaratzen den 

egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen azken eguneko 14:00ak baino lehen. 

 

Testu finkoa 

 

Parte hartzeko eskaerak gutun-azal elektroniko batean aurkeztu beharko dira: 

«PROZEDURAN PARTE HARTZEKO ESKAERA» izango du izenburua; lizitatzaileak edo 

haren ordezkariak sinatuta egon beharko du, eta dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Izangaiak berak edo haren ordezkariak sinatutako eskaera bat, I. eranskinean 

ezarritako ereduaren arabera idatzita. 

 

c)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 19.4 

klausuletakoak. Kontratazio-agiri europar bakarraren inprimakiaren araberakoa 

izango da adierazpena; klausula-agiri honen II. eranskinean dauden argibideei 

jarraituz bete daiteke. 
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Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

d)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

e)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

f)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

17. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA, HAREN TRATAMENDUA, 

ETA HAUTAGAIAK AUKERATZEA 

 

Kontratazio-mahaiak parte hartzeko eskaerak irekiko ditu elektronikoki, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, 

zuzentzeko moduko akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei 

jakinaraziko die, eta hiru egun naturaleko epea emango die akats horiek zuzentzeko. 

 

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako zuzentze-eskaerak. 
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Ondoren, eskatzaileen izaera, gaitasuna eta kaudimena administrazio-klausula partikularren 

agiri honetan ezarritakoaren arabera egiaztatuta, kontratazio-mahaiak aukeratuko du zeinek 

pasatu behar duten hurrengo fasera. 

 

18. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

……………………… egun naturaleko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoko Plataformaren bidez horretarako gonbidapena komunikatzen denetik, 

lizitatzaileek gutun-azal elektroniko bakar bat aurkeztu beharko dute, izenburu hau jarrita: 

«………………………..… KONTRATATZEKO LIZITAZIO NEGOZIATUKO 

PROZEDURAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA».  

 

Lizitatzaileak edo beraren ordezkariak sinatuta egon behar du gutun-azalak, eta 

dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Proposamen ekonomikoa, III. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako adjudikazio-irizpideei buruzko 

dokumentuak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Onartzen bada lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, honako hau adierazi beharko da: 

 

Lizitatzaileek aldaerak edo alternatibak sar ditzakete beren proposamenetan, 

kontratuaren xedea hobetzeari begira. Kasu horretan, honako elementu hauen gainekoak 

baino ezin izango dira izan: ....................................................... 

 

b) Ez bada onartzen lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, ez da ezer adieraziko. 
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19. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA ETA HAREN 

TRATAMENDUA, ETA LIZITATZAILEEKIKO NEGOZIAZIOA 

 

Proposamenak aurkezteko epea igarota, SPKLren 169. artikuluan ezarritakoari jarraituz, 

honako jardun hauek egingo dira: 

 

1.  JASOTAKO ESKAINTZAK IREKITZEA ETA HAIEN HASIERAKO BALIOESPENA 

 
Jasotako eskaintzak elektronikoki irekiko ditu kontratazio-mahaiak, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. Horri dagokionez, dokumentazio horretan 

akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, mahaiak sei egun balioduneko epea 

emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege 

Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera (zeinak Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen baitu). 

 

Ondoren, zerbitzu tekniko negoziatzaileak hasierako balioespen-txostena egingo du; 

horretan, adjudikazio-irizpideen arabera aztertuko ditu jasotako eskaintzak, eta 

adieraziko du bakoitzak zer ezaugarri eta onura dituen. 

 

Txostenean ez da jasoko lizitatzaileek konfidentzial izendatu duten informazioa, 

bereziki sekretu tekniko edo komertzialak. 
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2.  LIZITATZAILEEKIKO NEGOZIAZIOA 

 
Onartutako lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzak hobetzea du helburu negoziazio 

faseak, eta honela egingo da: 

 

1)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak negoziatzera gonbidatuko ditu lizitatzaileak; 

adieraziko die zer alderdi negoziagarri jaso diren agiri honetako 9. klausulan, 

eta jakinaraziko die zer ezaugarri eta onura dituzten beren eskaintzek eta 

jasotako gainera eskaintzek, gorago aipatutako hasierako balioespen-

txostenaren arabera. Komunikazio horretan ez da identifikatuko nork egin 

duen eskaintza bakoitza. 

 

Lizitatzaileek beren eskaintzetan emandako helbide elektronikora igorriko dira 

negoziatzeko gonbidapenak. 

 

2)  Lizitatzaileek hiru egun balioduneko epean erantzun beharko dute, eta beren 

hasierako eskaintza hobetu edo bere hartan mantendu; erantzuna 

kontratazio-organoari igorri behar diote, gutun-azal elektroniko batez. 

 

Eskaintza berriek zehazki adierazi behar dute zer hobekuntza eskaintzen 

duten, eta ez da onartuko eskaintza generikorik gainerako lizitatzaileek 

eskaini duten eskaintza onuragarrienaren baldintzak hobetzeari buruz. 

 

3)  Eskaintza berriek ematen duten emaitza kontuan hartuta, deia egin daiteke 

negoziazio-txanda gehiagotara, elektronikoki zein aurrez aurre, hobekuntza 

gehiago lortze aldera. Negoziazio-txanda bakoitzaren aurretik, aurreko 

txandan lortutako emaitzen berri emango zaie lizitatzaile guztiei, betiere zein 

lizitatzailek egin duen zein eskaintza adierazi gabe. 
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4)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak, edo, bestela, kontratazio-organoak, 

negoziazioak amaitzea erabakitzen duenean, zerbitzu horrek akta bat egingo 

du zer jarduketa egin diren azaltzeko, eta txosten bat, zer emaitza lortu diren 

zehazteko; ondoren, kontratazio-mahaiari helaraziko dio espedientea. 

 

Hurrenez hurreneko zenbait fasetan antola daiteke negoziazioa, eskaintzen kopurua 

murrizten joateko, agiri honetako 13. klausulan ezarritako adjudikazio-irizpideak 

aplikatuz. Azken faseraino iristen diren eskaintzen kopuruak nahikoa izan behar du 

egiazko lehia dagoela bermatzeko, betiere behar beste eskaintza edo hautagai egoki 

aurkeztu badira. 

 

Negoziazioan, zainduko da lizitatzaile guztiek tratu bera jaso dezatela. Bereziki, ez da 

bereizkeriaz emango lizitatzaile batzuei besteen aldean abantaila eman diezaiekeen 

informaziorik. 

 

Negoziazioak egiten ari dela, haien eskaintzak baztertu ez diren lizitatzaile guztiei 

idatziz jakinaraziko zaie egiten den edozein aldaketa, espezifikazio teknikoei 

dagokienez edo kontratazioaren beste edozein dokumentaziori dagokionez (salbu eta 

eskaintza guztiek bete beharreko kontratuaren xede den prestazioaren gutxieneko 

betekizunak ezartzen duena); hiru egun balioduneko epea emango zaie berrikusteko 

eta eskaintza berria aurkez dezaten. 

 

Prozedura egiten ari dela, gainerako lizitatzaileei ez zaizkie emango hautagairen edo 

lizitatzaileren batek komunikatu dituen datu konfidentzialtzat joak, berak aldez 

aurreko baimena eman gabe. 

 
3. BEHIN BETIKO ESKAINTZAK ESKATZEA, JASOTZEA ETA BALIOESTEA 

 
Negoziazio-fasea amaitu ondoren, kontratazio-mahaiak horren berri emango die 

lizitatzaile guztiei, eta hiru egun balioduneko epea ezarriko du eskaintza berriak edo 

berrikusiak aurkezteko. 

 

Behin betiko eskaintzak jaso ondoren, kontratazio-mahaiak egiaztatuko du betetzen 

dituztela gutxieneko eskakizunak eta klausula-agirian ezarritako baldintza guztiak; 
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balioetsiko ditu, ezarritako adjudikazio-irizpideen arabera; sailkatuko ditu, eta 

adjudikazio-proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

Eskaintzak lehenago balioetsiko dira balio-iritzietan oinarritutako irizpideen arabera, 

eta ondoren automatikoki zenbatestekoak diren irizpideen arabera. 

 

4.  LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar 

egun balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 

 

a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, kasuan 

kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio fiskaleko zenbakia, 

aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea eska daitekeenean. Hala ez 

bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako bat aurkeztu behar da: 

dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura edo -dokumentua, 

estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta egon behar baita 

zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 
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Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 

 

c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionalaren 

egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 89. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, 

gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

........................................................................................................................................

............................................................................................... 

 

e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 
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Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 

Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 

h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 

Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 

Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

20. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz.   
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Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 

Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 

Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 
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21. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 

 

 

III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

22. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Udalak erabakitzen duen tokian entregatu beharko dira ondasunak, agiri honetan eta 

preskripzio teknikoen agirian ezarritakoa betez. 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, eta ez du kalte-ordainik 

jasotzeko eskubiderik izango ondasunak administrazioari eman aurretik eragindako galera, 

matxura edo kalteengatik, salbu eta administrazioa berandutze-egoeran egon bada 

ondasunak hartzean. 

 

Kontratua egikaritzean, administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta 

ahalmen horiek idatziz zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak agindu 

ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren egikaritze 

egokia lortzeko edo berrezartzeko. 
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SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango 

da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

23. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren horniduretan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 

24. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistak izango du kontratua 

egikaritzeko egin beharko diren eragiketek ekarritako kalte eta galeren erantzukizuna. 

 

25. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 205. artikuluan esanbidez adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege 
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horren 203., 206. eta 207. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, kontratua aldatu ahal izango da, halaber, SPKLren 205. artikuluan esanbidez 

adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege horren 203., 206. eta 207. 

artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen ez badira lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 

 

26. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 
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27. HORNIDURA HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Hornidura eman eta gehienez hilabeteko epean, haren harrera-ekitaldi formal eta positiboa 

gauzatuko da. 

 

Hartzeko baldintza guztiak betetzen ez baditu hornidurak, esanbidez jasoko da hori, eta 

akatsak zuzentzeko edo itundutakoaren araberako beste hornikuntza bat egiteko jarraibideak 

emango zaizkio kontratistari. Zuzendu edo ordezten ez bada, kontratistaren kontura utziko ditu 

administrazioak; ordaintzeko betebeharretik salbuetsita geratuko da, edo ordaindutakoa 

berreskuratzeko eskubidea izango du 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, harrera 

formalaren egunetik aurrera, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. 

 

Bermealdiak irauten duen bitartean, administrazioak eskubidea izango du hutsak edo akatsak 

dituztela hornitutako ondasunak ordeztu diezazkioten, edo konpon diezazkioten, horrekin 

nahikoa izango balitz. 

 

Bermealdian administrazioak egiaztatzen badu hornitutako ondasunak ez direla egokiak beren 

helbururako, kontratistari egotz dakizkiokeen hutsen edo akatsen ondorioz, eta ulertzen bada 

helburu hori lortzeko ez dela nahikoa ondasunak ordeztea edo konpontzea, uko egin ahal 

izango die, eta kontratistaren kontura utzi, epe horren barruan betiere. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 
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28. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 

 

C.  Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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D.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez 

betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu kontratuaren prezioaren 

% 50. 

 

29. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Hornidura-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 306. artikuluetan daude ezarrita. 

 

30. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 
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c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

31. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 

 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

32. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 
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33. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua egikaritzeko 

dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik aldatzea, kontratuaren 

egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen erantzukizuna zehaztea, kontratuaren 

egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; 

betiere SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean 

ezarritako mugen barruan eta haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

34. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. LIZITATZAILEEK PARTE HARTZEKO AURKEZTU BEHARREKO 
ESKAERAREN EREDUA 

 

 

 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Neure izenean, edo honako honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko, eta eskatzen dut 

lizitazioan onar nazatela eta gonbida nazatela proposamena aurkeztera, prozedura 

horretan onartua izateko eskakizun objektiboetan eta kaudimen-eskakizunetan oinarrituta, 

haiek betetzen ditudala egiaztatu ahal izango baititut. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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II. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO, HONAKO 

ARGIBIDE HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 
 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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III. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 
ADIERAZTEN DUT 

 
1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko ..........................................................(e)ko 

epean eta prezio honetan: ..................................... euro, gehi % ................(e)ko BEZari 

dagozkion ...................... euro. Prezioan gastu guztiak sartuta daudela joko da, garraio-

gastuak barne. 

 
2) Ezagutzen ditut administrazio-klausula partikularren agiria eta kontratu hau eraenduko 

duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta ontzat hartzen ditut beren 

osotasunean. 

 
3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 
..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

 Sinadura
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HORNIDURAK PUBLIZITATERIK GABEKO PROZEDURA 

NEGOZIATUAREN BIDEZ KONTRATATZEKO 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Hornidura sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, hornidura honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, honako hau adierazi beharko da: 
 
 

Kontratu honen xede den hornidura emateko epea 

..................................................................... izango da, kontratua formalizatu eta hurrengo 

egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Hornidura sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion hornidura emateko epea (kontratua 

formalizatu eta hurrengo egunean hasiko da epea): 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 
a) Hornidura sortatan zatituta ez badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete 

lizitatzaileek. 

 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 
- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Hornidura sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 
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- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 
- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 
SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 
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Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 
b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 

 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 
Hornidura eman eta hartzen denean ordainduko da haren prezioa, dagokion faktura 

aurkeztuta. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzeko, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 

  



 

7 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA Hornidurak, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez  

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 
Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 
Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 
Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 

 

8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 

 

Berme hori jartzeko epea 16. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 
Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 
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II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez adjudikatuko da, 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 166. artikulutik 171. artikulura artekoetan 

ezarritakoaren arabera, lege horretako 168. artikuluko …. letran jasotako kasua baita. 

 
Honako alderdi ekonomiko edo tekniko hauei buruz negoziatuko da parte-hartzaileekin: 

……………………………………………………………….... 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 
Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz, salbu eta prozedura honetako 

parte-hartzaileekiko negoziazio-faseari dagokienez, hura baliabide telematikoen bidez 

zein aurrez aurre egin ahal izango baita. Horrenbestez, udalaren eta lizitatzaileen arteko 

harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 
11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 
Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 
1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 
Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-profilean), 

edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean argitaratzen 

kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

  



 

9 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA Hornidurak, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez  

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 16.5 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 
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b) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 
Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.…………………………………………………………………………………………  

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA (ez da nahitaezkoa prozedura honetan) 

 
Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 
- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 

 

15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA, EZAUGARRIAK ETA MODUA 

 
Proposamenak elektronikoki aurkeztu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoko Plataformaren bidez, prozeduran parte hartzeko gonbit-idazkian 

adierazitako epean; gonbita plataforma horren bidez ere egingo zaie kontratua lortzeko 

egokitzat eta gaitutzat jotzen diren enpresei. 

 
Udalaren kontratatzaile-profilean, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoko Plataforman baitago, eskuragarri egongo dira prozedura honetako agiri eta 

dokumentazio osagarriak. Hauxe da kontratatzailearen profilaren helbidea: 

………………….. 
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Hautagaiek eta lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, 

hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz, parte hartzeko eskaerak edo 

proposamenak jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango zaie 

informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, 

proposamenak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako hautagaiek eskaintzak egiteko 

behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen dokumentua 

formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du 

aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-

organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da 

lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar parte-hartzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, negoziazio fasean 

gerta litezkeen ondorioak gorabehera. Halaber, proposamenak aurkezteak berekin dakar 

kontratazio-mahaiari eta, hala badagokio, kontratazio-organoari, baimena ematea Euskal 

Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak 

kontsultatzeko. 
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Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

Proposamenak gutun-azal elektroniko batean aurkeztu behar dira, izenburuan hau jarrita: 

«………………………..… KONTRATATZEKO PUBLIZITATERIK GABEKO PROZEDURA 

NEGOZIATUAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA». Lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta egon behar du gutun-azalak, eta honako dokumentu hauek izango 

ditu: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 16.5 

klausuletakoak. Kontratazio-agiri europar bakarraren (KAEB) inprimakiaren 

araberakoa izango da adierazpena; klausula-agiri honen I. eranskinean dauden 

argibideei jarraituz bete daiteke. 
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Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

f)  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

g)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

h)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako adjudikazio-irizpideei buruzko 
dokumentuak. 
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16. AURKEZTUTAKO PROPOSAMENEN AZTERKETA, LIZITATZAILEEKIKO 

NEGOZIAZIOA ETA ADJUDIKAZIO-PROPOSAMENA 

 

Proposamenak aurkezteko epea igarota, SPKLren 169. eta 170. artikuluetan ezarritakoari 

jarraituz, honako jardun hauek egingo dira: 

 

1.  ALDEZ AURREKO ESKAKIZUNAK BETETZEAREN AZTERKETA 

 

Kontratazio-mahaiak parte hartzeko eskaerak irekiko ditu elektronikoki, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, 

zuzentzeko moduko akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei 

jakinaraziko die, eta hiru egun naturaleko epea emango die akats horiek zuzentzeko. 

 

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako 

zuzentze-eskaerak. 

 

Ondoren, administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoaren arabera 

eskatzaileen izaera, gaitasuna eta kaudimena egiaztatuta, kontratazio-mahaiak 

aukeratuko du zeinek jarraitu behar duten prozeduran. 

 

2. ONARTUTAKO ESKAINTZEN HASIERAKO BALIOESPENA 

 
Ondoren, zerbitzu tekniko negoziatzaileak hasierako -balioespen-txostena egingo du; 

horretan, adjudikazio-irizpideen arabera aztertuko ditu jasotako eskaintzak, eta 

adieraziko du bakoitzak zer ezaugarri eta onura dituen. 

 

Txostenean ez da jasoko lizitatzaileek konfidentzial izendatu duten informazioa, 

bereziki sekretu tekniko edo komertzialak. 
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3.  LIZITATZAILEEKIKO NEGOZIAZIOA 

 
Onartutako lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzak hobetzea du helburu negoziazio 

faseak, eta honela egingo da: 

 

1)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak negoziatzera gonbidatuko ditu lizitatzaileak; 

adieraziko die zer alderdi negoziagarri jaso diren agiri honetako 9. klausulan, 

eta jakinaraziko die zer ezaugarri eta onura dituzten beren eskaintzek eta 

jasotako gainera eskaintzek, gorago aipatutako hasierako balioespen-

txostenaren arabera. Komunikazio horretan ez da identifikatuko nork egin 

duen eskaintza bakoitza. 

 

Lizitatzaileek beren eskaintzetan emandako helbide elektronikora igorriko dira 

negoziatzeko gonbidapenak. 

 

2)  Lizitatzaileek hiru egun balioduneko epean erantzun beharko dute, eta beren 

hasierako eskaintza hobetu edo bere hartan mantendu; erantzuna 

kontratazio-organoari igorri behar diote, gutun-azal elektroniko batez. 

 

Eskaintza berriek zehazki adierazi behar dute zer hobekuntza eskaintzen 

duten, eta ez da onartuko eskaintza generikorik gainerako lizitatzaileek 

eskaini duten eskaintza onuragarrienaren baldintzak hobetzeari buruz. 

 

3)  Eskaintza berriek ematen duten emaitza kontuan hartuta, deia egin daiteke 

negoziazio-txanda gehiagotara, elektronikoki zein aurrez aurre, hobekuntza 

gehiago lortze aldera. Negoziazio-txanda bakoitzaren aurretik, aurreko 

txandan lortutako emaitzen berri emango zaie lizitatzaile guztiei, betiere zein 

lizitatzailek egin duen zein eskaintza adierazi gabe. 
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4)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak, edo, bestela, kontratazio-organoak, 

negoziazioak amaitzea erabakitzen duenean, zerbitzu horrek akta bat egingo 

du zer jarduketa egin diren azaltzeko, eta txosten bat, zer emaitza lortu diren 

zehazteko; ondoren, kontratazio-mahaiari helaraziko dio espedientea. 

 

Negoziazioan, zainduko da lizitatzaile guztiek tratu bera jaso dezatela. Bereziki, ez da 

bereizkeriaz emango lizitatzaile batzuei besteen aldean abantaila eman diezaiekeen 

informaziorik. 

 

Negoziazioak egiten ari dela, haien eskaintzak baztertu ez diren lizitatzaile guztiei 

idatziz jakinaraziko zaie egiten den edozein aldaketa, espezifikazio teknikoei 

dagokienez edo kontratazioaren beste edozein dokumentaziori dagokionez (salbu eta 

eskaintza guztiek bete beharreko kontratuaren xede den prestazioaren gutxieneko 

betekizunak ezartzen duena); hiru egun balioduneko epea emango zaie berrikusteko 

eta eskaintza berria aurkez dezaten. 

 

Prozedura egiten ari dela, gainerako lizitatzaileei ez zaizkie emango hautagairen edo 

lizitatzaileren batek komunikatu dituen datu konfidentzialtzat joak, berak aldez 

aurreko baimena eman gabe. 

 
4. BEHIN BETIKO ESKAINTZAK ESKATZEA, JASOTZEA ETA BALIOESTEA 

 
Negoziazio-fasea amaitu ondoren, kontratazio-mahaiak horren berri emango die 

lizitatzaile guztiei, eta hiru egun balioduneko epea ezarriko du eskaintza berriak edo 

berrikusiak aurkezteko. 

 

Behin betiko eskaintzak jaso ondoren, kontratazio-mahaiak egiaztatuko du betetzen 

dituztela gutxieneko eskakizunak eta klausula-agirian ezarritako baldintza guztiak; 

balioetsiko ditu, ezarritako adjudikazio-irizpideen arabera; sailkatuko ditu, eta 

adjudikazio-proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte.   
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Eskaintzak lehenago balioetsiko dira balio-iritzietan oinarritutako irizpideen arabera, 

eta ondoren automatikoki zenbatestekoak diren irizpideen arabera. 

 
5. LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar 

egun balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 

 

a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, kasuan 

kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio fiskaleko zenbakia, 

aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea eska daitekeenean. Hala ez 

bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako bat aurkeztu behar da: 

dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura edo -dokumentua, 

estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta egon behar baita 

zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 

Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 

 

c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 
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bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionalaren 

egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 89. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, 

gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

........................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 

Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 

Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 

h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 

Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 



 

19 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA Hornidurak, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez  

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 
Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 
Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 
17. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 
Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 
Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 
Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 
a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 

Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 
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Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 

Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 

 

18. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 

 

III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

19. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Udalak erabakitzen duen tokian entregatu beharko dira ondasunak, agiri honetan eta preskripzio 

teknikoen agirian ezarritakoa betez. 

  



 

21 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA Hornidurak, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez  

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, eta ez du kalte-ordainik 

jasotzeko eskubiderik izango ondasunak administrazioari eman aurretik eragindako galera, 

matxura edo kalteengatik, salbu eta administrazioa berandutze-egoeran egon bada ondasunak 

hartzean. 

 

Kontratua egikaritzean, administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta 

ahalmen horiek idatziz zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite baten 

ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak agindu ahal 

izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren egikaritze egokia 

lortzeko edo berrezartzeko. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango 

da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

 

20. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren horniduretan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 
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21.  KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 
SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistak izango du kontratua 

egikaritzeko egin beharko diren eragiketek ekarritako kalte eta galeren erantzukizuna. 

 
22. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 
Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 205. artikuluan esanbidez adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege 

horren 203., 206. eta 207. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 
b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 
Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 
Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 
Dena den, kontratua aldatu ahal izango da, halaber, SPKLren 205. artikuluan esanbidez 

adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege horren 203., 206. eta 207. 

artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen ez badira lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak 

 
Testu finkoa 

 
Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat.   
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23. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

24. HORNIDURA HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Hornidura eman eta gehienez hilabeteko epean, haren harrera-ekitaldi formal eta positiboa 

gauzatuko da. 

 

Hartzeko baldintza guztiak betetzen ez baditu hornidurak, esanbidez jasoko da hori, eta 

akatsak zuzentzeko edo itundutakoaren araberako beste hornikuntza bat egiteko jarraibideak 

emango zaizkio kontratistari. Zuzendu edo ordezten ez bada, kontratistaren kontura utziko ditu 

administrazioak; ordaintzeko betebeharretik salbuetsita geratuko da, edo ordaindutakoa 

berreskuratzeko eskubidea izango du 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, harrera 

formalaren egunetik aurrera, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. 

 

Bermealdiak irauten duen bitartean, administrazioak eskubidea izango du hutsak edo akatsak 

dituztela hornitutako ondasunak ordeztu diezazkioten, edo konpon diezazkioten, horrekin 

nahikoa izango balitz. 

 

Bermealdian administrazioak egiaztatzen badu hornitutako ondasunak ez direla egokiak beren 

helbururako, kontratistari egotz dakizkiokeen hutsen edo akatsen ondorioz, eta ulertzen bada 
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helburu hori lortzeko ez dela nahikoa ondasunak ordeztea edo konpontzea, uko egin ahal 

izango die, eta kontratistaren kontura utzi, epe horren barruan betiere. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 

 

25. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 
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C. Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 

 

D. Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu kontratuaren prezioaren 

% 50. 

 

26. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Hornidura-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 306. artikuluetan daude ezarrita. 
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27. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

28. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 
 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

29. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 
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Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

30. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

31. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO, HONAKO 

ARGIBIDE HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 
 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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II. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko ..........................................................(e)ko 

epean eta prezio honetan: ..................................... euro, gehi % ................(e)ko BEZari 

dagozkion ...................... euro. Prezioan gastu guztiak sartuta daudela joko da, garraio-

gastuak barne. 

 

2) Ezagutzen ditut administrazio-klausula partikularren agiria eta kontratu hau eraenduko 

duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta ontzat hartzen ditut beren 

osotasunean. 

 

3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

 Sinadura
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ZERBITZUAK PROZEDURA  

IREKIAREN BIDEZ KONTRATATZEKO  

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, zerbitzua honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

  



 

3 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                                 Zerbitzuak, prozedura irekiaren bidez  

2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratua egikaritzeko guztirako epea ..................................................................... izango 

da, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
 

Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion kontratua egikaritzeko guztirako epea, 

kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Hauxe izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete 

lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
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SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 
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-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 

b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 
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6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 

Dagokion faktura aurkeztu eta onesten denean ordainduko da kontratuaren prezioa, honela: 

………………………….. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzeko, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 

 

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 
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8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 

 

Berme hori jartzeko epea 17. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura irekiaren bidez adjudikatuko da, SPKLn ezarritakoari jarraituz; 

lege horretan eta bera garatzeko arauetan ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa 

izapidetzean. 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 
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11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-profilean), 

edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean argitaratzen 

kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 17.5 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 
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13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

b) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute automatikoki 

zenbatestekoek balio-iritzi baten araberakoek baino, hauxe adierazi beharko da: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.…………………………………………………………………………………………………………  

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

c) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute balio-iritzi baten 

araberakoek automatikoki zenbatestekoek baino, hauxe adierazi beharko da 

klausula-agirian: 
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Irizpide horietatik, honako hauek dira automatikoki zenbatestekoak eta haiek balioesteko 

erabiliko diren formulak: 

……………………………………………………………………….…………..……………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

Hauek dira balio-iritzi baten araberako irizpideak, eta automatikoki zenbatestekoak baino 

lehenago balioetsiko dira: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

c.1) Adituen batzordea identifikatzen bada klausula-agirian, hauxe adieraziko da: 

 

Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Honako kide 

hauek osatuko dute batzordea: ………………………………… 

 

c.2) Aditu-batzordearen osaera kontratatzaile-profilean argitaratzen bada «B» 

gutun-azala ireki aurretik, hauxe adieraziko da: 

 

Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Erakunde honen 

kontratatzaile-profilean argitaratuko da nork osatzen duten batzordea, «B» gutun-azala ireki 

aurretik. 

 

d) Eskaintza nabarmenki baxuegien edo neurrigabeen kontzeptua erabili nahi ez 

bada prozeduran, ez da ezer erantsiko. 

 

e) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpideetako bat, hau adieraz daiteke: 

 

Honako muga hauek hartuko dira kontuan eskaintza nabarmenki baxuegien ondorioz 

proposamenak bete ezin izango direla irizteko: 

…………………………………………………………. 
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f) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpide bakarra, hauxe adierazi beharko da: 

 
Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei 

buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 

parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat 

hartuta. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 
Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 
- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 

 

15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA EZAUGARRIAK, ETA 

KLAUSULA-AGIRIAK ESKURATZEKO BIDEA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, baita udalaren 

kontratatzaile-profilean ere, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko 

Plataforman baitago. 

 

Proposamenak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi beharko dira, eta bitarteko elektronikoz 

aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ……….(e)ko ……………….aren ……(e)ko 

14:00ak baino lehen. 
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b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ......... 

egun naturaleko epean, argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen 

azken eguneko 14:00ak baino lehen. 

 

Testu finkoa 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 

Lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo dokumentazio 

osagarriari buruz, jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango 

zaie informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, 

eskaintzak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako hautagaiek eskaintzak egiteko 

behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen 

dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin 
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izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. 

Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo 

da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta kontratazio-

mahaiari eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 
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16. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA 

 

Lizitatzaileek hiru gutun-azal elektroniko aurkeztu beharko dituzte, lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta; klausula honetan adierazitako edukia izan beharko du bakoitzak. 

 

«A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA 

KAUDIMENA» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 17.5 

klausuletakoak. Kontratazio-agiri europar bakarraren (KAEB) inprimakiaren 

araberakoa izango da adierazpena; klausula-agiri honen I. eranskinean dauden 

argibideei jarraituz bete daiteke. 

 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 
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c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

«B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «BALIO-IRITZIEN BIDEZKO BALIOESPEN-

IRIZPIDEAK» 

 

Gutun-azal horretan, agiri honen 13. klausulan adierazitako balio-iritzien araberako 

irizpideei erreferentzia egiten dieten agiriak jasoko dira. 

 

«C» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «AUTOMATIKOKI BALIOESTEKO 

IRIZPIDEAK» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 
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c) Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki zenbatestekoak 

diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Onartzen bada lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, honako hau adierazi beharko da: 

 

Lizitatzaileek aldaerak edo alternatibak sar ditzakete beren proposamenetan, 

kontratuaren xedea hobetzeari begira. Kasu horretan, honako elementu hauen gainekoak 

baino ezin izango dira izan: 

........................................................................................................... 

 

b) Ez bada onartzen lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, ez da ezer adieraziko. 

 

17. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKI ETA PROZESATZEA; ENPRESAK 

AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako jardun hauek egingo dira: 

 

1.  «A» GUTUN-AZALA IREKI 

 

Mahaiak «A» gutun-azala irekiko du elektronikoki, eta hartan sartutako dokumentazioa 

kalifikatuko du. 

 

SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, zuzentzeko moduko akatsak aurkitzen 

baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei jakinaraziko die hori, eta hiru egun 

naturaleko epea emango die akatsok zuzentzeko. 

 

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako 

zuzentze-eskaerak. 
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2. «B» GUTUN-AZALA IREKI 

 
«B» gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioa, zeina balio-iritzi baten araberako 

irizpideei buruzkoa baita, kontratatzaile-profilean gutxienez 48 ordu lehenago 

argitaratuko den leku, egun eta ordu batean irekiko da. Horri dagokionez, 

dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, mahaiak sei egun 

balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, maiatzaren 8ko 

817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera, zeinak Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen baitu. 

 
3.  «C» GUTUN-AZALA IREKI 

 
«B» gutun-azaleko dokumentazioa ireki eta balioetsi ondoren, kontratazio-mahaiak 

«C» gutun-azala irekiko du, udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko den egunean 

eta orduan. Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu 

behar badira, mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak 

egiteko, 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikulua analogiaz aplikatuz. 

 
Ekitaldi horretan, jakinaraziko da zer balioespen eman zaion balio-iritzi baten 

araberako irizpide bakoitzari. 

 
4.  ESKAINTZAK SAILKATU 

 
Irizpide guztiak balioetsi ondoren, aurkeztutako proposamenak puntuazio handienetik 

txikienera sailkatuko ditu kontratazio-mahaiak, eta, egin beharreko jarduketak egin 

ondoren, kontratua adjudikatzeko proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 
Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

SPKLren 149. artikuluan xedatutakoaren arabera, nabarmenki baxuegitzat jotzeko 

moduko eskaintzaren bat identifikatuz gero, eskaintza nabarmenki baxuegitzat jotzeko, 

aldez aurretik, entzun egin behar zaio eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileari (edo 

lizitatzaileei), eta dagokion zerbitzuak aholkularitza teknikoa eman beharko du.  

  



 

19 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                                 Zerbitzuak, prozedura irekiaren bidez  

Kasu horretan, lizitatzaileak emandako arrazoiak eta eskatutako txostenak aintzat 

hartuta, administrazioaren nahierara betetzeko gaitasuna dutela irizten zaien 

proposamenetatik ekonomikoki onuragarrien denari adjudikatzea erabakiko du 

kontratazio-organoak. 

 

Kontratazio-organoak uste badu eskaintza ezin dela bete balio nabarmenki baxuegiak 

izateagatik, sailkapenetik baztertuko du, eta eskaintzarik onenari adjudikatzea 

erabakiko du, proposamenak sailkatu diren ordenari jarraituz. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, nahitaez 

idatzi beharko baitira aktak. 

 

5.  LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar egun 

balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 

 

a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, 

kasuan kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio 

fiskaleko zenbakia, aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea 

eska daitekeenean. Hala ez bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako 

bat aurkeztu behar da: dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura 

edo -dokumentua, estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta 

egon behar baita zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 
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erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 

Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 

 

c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

d) Kaudimenari lotutako kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena edo kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk 

onartzen badira, hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 
- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………................................................................... 
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d.2) Baldin eta sailkapenik ez badago kontratatzekoa den zerbitzurako, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionalaren 

egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, 

gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
…..…………………………………………......................................................................... 

 

d.3) Kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen badira, 

testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko 

da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.4) Kontratua egikaritzeko ardura duten langileen erreferentziak eskatzen 

badira, testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak eta lan-

kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri dagokionez, 

nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela pertsona horiek aldatu 

administrazio honek aldez aurretik horretarako baimena eman gabe. Hori zuzenean 

egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen 

baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 
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e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 
Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 
Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 
h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 
Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 
Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 
Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 
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18. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 
Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 
Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 
Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 
Kasuak edo aldaerak 

 
a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 
Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 
Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 
b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 
Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 
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19. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 

 

 

III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

20. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, agiri honetan jasotako 

klausulei eta, hala badagokio, espedienteari erantsitako zehaztapen teknikoei jarraituz. 

Administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz 

zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango 

da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Kasua edo aldaera.- Herritarren onurarako zuzeneko prestazioak badakartza 

kontratuak, hauxe gehituko da: 

 

Halaber, honako betebehar hauek izango ditu kontratistak: 

 

a) Zerbitzua hitzartutako jarraitutasunaz eskaini behar du, eta partikularrei bermatu 

behar die zerbitzua erabiltzeko eskubidea xedatutako baldintzen arabera, eta 

ezarritako ordain ekonomikoaren truke, hala badagokio. 

 

b) Zerbitzua ondo dabilela zaintzea. 

 
c) Zerbitzuaren funtzionamenduak eskatzen dituen eragiketek hirugarrenei eragiten 

dizkieten kalteak ordaindu beharko ditu, salbu eta administrazioari egotz dakizkiokeen 

kausek eragin badute kaltea. 

 
d) Kontratuaren arabera entregatu behar dituen obrak eta instalazioak ondo zainduta eta 

ondo funtzionatzen dutela entregatu behar ditu. 

 
Zerbitzuari atxikitako ondasunak ezin izango dira enbargatu. 

 

Kontratistaren ez-betetze baten ondorioz zerbitzua larri nahasten bada, beste bitarteko 

batzuez ezin bada konpondu, eta administrazioak kontratua suntsiaraztea erabakitzen ez 

badu, administrazioak erabaki ahal izango du hura bahitzea edo atzematea harik eta 

nahasmendu hori amaitzen den arte. Nolanahi ere, benetan sortutako kalte eta galerak 

ordaindu beharko dizkio kontratistak administrazioari. 

 

Administrazioak beretzat gordeko ditu zerbitzuak ondo funtzionatzea bermatzeko behar diren 

zaintza-ahalak. 
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21. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren zerbitzuetan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan  indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 

Kasuak edo aldaerak. Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra 

badu kontratuaren xede den zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-

harremanetan, hauxe gehituko da: 

 

Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra du kontratuaren xede den 

zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-harremanetan; agiri honi atxikita dago haien lan-

baldintzei buruzko informazioa. Kontratistak subrogatzeko dituen betebeharrak bete ezean, 

agiri honetako 26. klausulan adierazitako zigorrak aplikatuko zaizkio. 

 

SPKLren 130. artikuluan ezarritakoaren arabera, subrogazioak ukitutako langileen ordaindu 

gabeko soldatei ere erantzun behar die kontratistak, baita sortutako Gizarte Segurantzako 

kuotei ere, kontratua suntsiarazi eta horiek kontratista berriak subrogatuko balitu ere, eta, 

kasu horretan, betebehar hori ez legokioke inola ere kontratista berriari. Hala gertatzen 

bada, soldata horiek ordaintzeke daudela egiaztatuta, dagokien zenbatekoa atxikiko dio 

udalak aurreko kontratistari, soldatak ordaintzea bermatzeko, eta ez dio itzuliko behin betiko 

bermea harik eta ordaindu direla egiaztatu arte. 

 

22. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistak izango du kontratua 

egikaritzeko egin beharko diren eragiketek ekarritako kalte eta galeren erantzukizuna. 
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23. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 205. artikuluan esanbidez adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege 

horren 203., 206. eta 207. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, kontratua aldatu ahal izango da, halaber, SPKLren 205. artikuluan esanbidez 

adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege horren 203., 206. eta 207. 

artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen ez badira lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 
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24. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

25. PRESTAZIOA HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Kontratuaren xede den prestazioa amaitu eta gehienez hilabeteko epean, haren harrera-

ekitaldi formal eta positiboa gauzatuko da. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, harrera 

formalaren egunetik aurrera, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. Epe horretan, egindako 

lan edo prestazioetan agertzen diren akatsen erantzukizuna izango du kontratistak. 

 
Epe hori igarotzen bada administrazioak eragozpenik jarri gabe, amaitutzat joko da 

kontratistaren erantzukizuna. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 
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26. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 

 

C.  Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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D.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez 

betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren 

% 50. 

 

F.  Langileak subrogatzeko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen kontratuaren xede den zerbitzuak ukitutako langileak 

subrogatzearen arloan dituen betebeharrak, SPKLren 130.4 artikuluan ezarritakoa 

aplikatuz, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako 

bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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27. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Zerbitzu-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 313. artikuluetan daude ezarrita. 

 

28. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

29. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 
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IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

30. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

31. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 
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32. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO HONAKO ARGIBIDE 

HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 
 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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II. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko ..........................................................(e)ko 

epean eta prezio honetan: ................................................. euro, gehi % .......(e)ko BEZari 

dagozkion ............. euro. Prezio horretan sartuta daude kontzeptu guztiak: zergak, gastuak, 

edozein zerga esparrutako tasak eta arielak, eta kontratistaren industria-etekina, besteak 

beste. 

 

2) Ezagutzen ditut preskripzio teknikoen agiria, administrazio-klausula partikularren agiria eta 

kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta 

ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 

 

3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

 Sinadura 



 

1 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA             Zerbitzuak, prozedura ireki sinplifkatuaren bidez  



 

2 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA             Zerbitzuak, prozedura ireki sinplifkatuaren bidez  

ZERBITZUAK PROZEDURA IREKI  
SINPLIFIKATUAREN BIDEZ KONTRATATZEKO  

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
Adjudikazioaren ondorioetarako, zerbitzua honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratua egikaritzeko guztirako epea ..................................................................... izango 

da, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
 

Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion kontratua egikaritzeko guztirako epea, 

kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Hau izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete 

lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
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SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 
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- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 

b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 
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6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 
 

Dagokion faktura aurkeztu eta onesten denean ordainduko da kontratuaren prezioa, honela: 

………………………….. 

 
SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzearren, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………… ……………………………… da unitate 

hartzailea. 

 

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 
Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 
Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 
Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 

 

8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 
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Berme hori jartzeko epea 17. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 

 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatuaren bidez adjudikatuko da, SPKLren 159. 

artikuluko 1. apartatutik 5. apartatura artean ezarritakoari jarraituz; lege horretan eta hura 

garatzeko arauetan ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa izapidetzean. 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 



 

9 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA             Zerbitzuak, prozedura ireki sinplifkatuaren bidez  

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-profilean), 

edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean argitaratzen 

kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko eta juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte, ez badaude sartuta 

SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere, eta Sektore 

Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan inskribatuta badaude, 

SPKLren 159.4 artikuluan prozedura ireki sinplifikaturako eskatzen den bezala. Kaudimena 

egiaztatzeko eta ebaluatzeko, 17. klausulan ezartzen diren bitartekoak erabiliko dira. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 
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Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko behar 

den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kasuak edo aldaerak 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

b) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.…………………………………………………………………………………………  

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

c) Eskaintza nabarmenki baxuegien edo neurrigabeen kontzeptua erabili nahi ez 

bada prozeduran, ez da ezer erantsiko. 

 

d) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpideetako bat, hau adieraz daiteke: 



 

11 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA             Zerbitzuak, prozedura ireki sinplifkatuaren bidez  

Honako muga hauek hartuko dira kontuan eskaintza nabarmenki baxuegien ondorioz 

proposamenak bete ezin izango direla irizteko: 

……………………………………………………………………………………………   

 

e) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpide bakarra, hauxe adierazi beharko da: 

 

Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei 

buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 

parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat 

hartuta. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 
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15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA EZAUGARRIAK, ETA 

KLAUSULA-AGIRIAK ESKURATZEKO BIDEA 

 

Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ......... 

egun naturaleko epean, argitaratzen den egunaren biharamunetik, epearen azken eguneko 

14:00ak baino lehen. 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 

Lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo dokumentazio 

osagarriari buruz, jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango 

zaie informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, 

eskaintzak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako hautagaiek eskaintzak egiteko 

behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen 

dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin 
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izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. 

Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo 

da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta Kontratazio 

Mahaiari eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko eta Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 
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16. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitatzaileek bi gutun-azal elektroniko aurkeztu beharko dituzte, lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta; klausula honetan adierazitako edukia izan beharko du bakoitzak. 

 

«A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «GAITASUNA, KAUDIMENA ETA BALIO-

IRITZIEN BIDEZ BALIOESTEKO IRIZPIDEAK» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 17. 

klausuletan. 

 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 
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c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
f)  Balio-iritzien araberako irizpideei erreferentzia egiten dieten agiriak, zeinak agiri 

honetako 13. klausulan adierazita baitaude. 

 

«B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «AUTOMATIKOKI BALIOESTEKO 

IRIZPIDEAK» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki zenbatestekoak 

diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 
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Adjudikazio-irizpideak automatikoki zenbatestekoak bakarrik badira, hauxe adierazi 

beharko da: 

 

Lizitatzaileek GUTUN-AZAL ELEKTRONIKO bakarra aurkeztu beharko dute, izenburuan 

«GAITASUNA, KAUDIMENA ETA ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK» dioena; lizitatzaileak 

edo haren ordezkariak sinatuta egon behar du, eta honako dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 17. 

klausuletan. 

 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren pertsonen kasuan, 

hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 
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d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
f)  Automatikoki zenbatestekoak diren irizpideei buruzko dokumentu hauek: 

 
✓  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 
✓  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 
✓  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki 

zenbatestekoak diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

17. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKI ETA PROZESATZEA; ENPRESAK 

AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako jardun hauek egingo dira: 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bi gutun-azal elektroniko baldin badaude, automatikoki zenbatesteko irizpideak 

eta balio-iritzien araberakoak sartu direlako prozeduran, hauxe adierazi beharko 

da: 

 

1st.  «A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA IREKI 

 

Kontratazio-mahaiak, gutxienez 48 ordu lehenago kontratatzaile-profilean argitaratuko 

den toki, egun eta ordu batean, «A» gutun-azala irekiko du elektronikoki, eta 

egiaztatuko du hartan jasotako dokumentazioa, hala kontratua lortzeko eskakizunak 
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betetzeari dagokiona nola balio-iritzi baten araberako irizpideei dagokiena. Ekitaldi 

horren ondoren, mahaiak udalaren zerbitzu teknikoei igorriko die dokumentazioa, 

irizpide horiek balioets ditzaten. 

 

Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, 

mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera 

(zeinak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati 

bat garatzen baitu). 

 

2nd.  «B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA IREKI, ETA LEHENENGO SAILKATUARI 

ERREKERIMENDUA EGIN ARTEKOAK 

 

«A» gutun-azala ireki eta zerbitzu teknikoek balio-iritzi baten araberako irizpideak 

balioetsi ondoren, kontratazio-mahaiak «B» gutun-azala irekiko du, udalaren 

kontratatzaile-profilean iragartzen den tokian, egunean eta orduan, eta honako jardun 

hauek egingo ditu: 

 

1.- Jakinaraziko du balio-iritzi baten araberako irizpideak balioestearen emaitza. 

 

2.- Lizitatzaile bakoitzaren «B» gutun-azala irekiko du, eta haren edukia irakurriko. 

 

Ekitaldi horren ondoren, honako jardun hauek egingo ditu mahaiak: 

 

1.- Baztertu egingo ditu klausula-agiriko eskakizunak eta betebeharrak betetzen ez 

dituzten eskaintzak, halakorik badago. 

 

2.- Automatikoki ebaluatzekoak edo formulak erabiliz zenbatestekoak diren 

irizpideak balioetsiko ditu. 

 

3.- Eskaintza bakoitzak guztira lortutako puntuazioa ezarriko du, eta puntuazio 

handienetik txikienera sailkatuko ditu eskaintzok. 
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4.- Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen aldeko adjudikazio-proposamena 

egingo du. 

 

Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza nabarmenki baxuegia 

dela uste izanez gero, 149. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzeagatik, 

artikulu horretan ezarritako prozedurari jarraituko dio; dena den, ezin izango da 

izan 5 egun baliodun baino luzeagoa izan lizitatzaileak bere eskaintza 

justifikatzeko duen epea, dagokion komunikazioa igortzen zaionetik. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, 

nahitaez idatzi beharko baitira aktak. 

 

5.- Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistrora 

edo Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialera 

joko du, eta kontratua adjudikatzeko proposatutako lizitatzailearen datuak 

egiaztatuko ditu: haren izaera, gaitasuna, kaudimena eta kontratatzeko debekurik 

ez izatea. 

 

6.- Komunikazio elektronikoaren bidez, kontratua adjudikatzeko proposatutako 

lizitatzaileari eskatuko dio zazpi egun balioduneko epean (komunikazioa igortzen 

zaionetik) jarduketa hauek egin ditzan edo dokumentu hauek eman ditzan: 

 

a.  Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 

b.  Lizitatzailearen esku beharrezko diren baliabideak jarriko dituzten 

erakundeen konpromisoa, hala badagokio, SPKLren 75.2 artikuluan 

ezarritakoari jarraituz. 

 
c.  Dokumentazio egiaztagarria, kontratuaren egikaritzean erabiltzeko edo 

atxikitzeko konpromisoa hartu zuen bitartekoak benetan dauzkala 

egiaztatzeko, SPKLren 76.2 artikuluaren arabera. 
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d.  Hala badagokio, kaudimenari buruzko beste edozein dokumentazio, dagokion 

lizitatzaile-erregistroan ez badago. Horri dagokionez, gutxieneko kaudimen-

eskakizun hauek bete behar dira kontratu hau lortzeko: 

 
d) Kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena edo kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri 

batzuk onartzen badira, hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, 

lizitatzailearen aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. 

azpitaldeko zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion 

sailkapena duela egiaztatzen duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-

eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………………… 

 
d.2) Baldin eta sailkapenik ez badago kontratatzekoa den 

zerbitzurako, hauxe adierazi beharko da: 
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d) Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-

eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………………….. 

 

d.3) Kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen 

badira, testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako 

edukiari: 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren 

eskaintzetan zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta 

materialak atxiki beharko dizkiote kontratua egikaritzeari. Behar 

adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio teknikoen agirian 

zehaztutakoak. 

 

Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko kontratu-betebehartzat 

joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, 

hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango da 

211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean 

egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro 

ofizialen baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.4) Kontratua egikaritzeko ardura duten langileen erreferentziak 

eskatzen badira, testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 

apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak 

eta lan-kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri 

dagokionez, nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela 

pertsona horiek aldatu administrazio honek aldez aurretik horretarako 

baimena eman gabe. Hori zuzenean egiaztatuko da, nahiz eta 
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lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten egiaztagiria 

edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun 

naturaleko epea emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean 

jakinaraziko zaio, eta udalaren kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

3rd.  ERREKERIMENDUA BETE EZEAN 

 

Horretarako emandako epean adjudikaziodun izateko proposatutako hautagaiak ez 

baditu aurkeztu behin betiko bermea eta eskatu zaizkion gainerako dokumentuak, 

puntuazio onenetan hurrena duen hautagaiaren aldeko adjudikazio-proposamena 

egingo da, eta dagokion epea emango zaio behin betiko berme hori jar dezan. 

 

b) Gutun-azal elektroniko bakarra baldin badago, prozedurak automatikoki 

zenbatestekoak diren irizpideak bakarrik jasotzen dituelako, hauxe adierazi 

beharko da: 

 

1) GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA IREKI 

 

Kontratazio-mahaiak, gutxienez 48 ordu lehenago kontratatzaile-profilean argitaratuko 

den toki, egun eta ordu batean, gutun-azala irekiko du elektronikoki, eta egiaztatuko du 

hartan jasotako dokumentazioa, kontratu hau lortzeko eskakizunak betetzeari 

dagokiona. Eskaintza ekonomikoaren datuak jakinaraziko ditu, bai eta gainerako 

adjudikazio-irizpideenak ere, baldin bada. 
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Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, 

mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera 

(zeinak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati 

bat garatzen baitu). 

 

Ekitaldi publiko horren ondoren, honako jardun hauek egingo ditu mahaiak: 

 

1.- Baztertu egingo ditu klausula-agiriko eskakizunak eta betebeharrak betetzen ez 

dituzten eskaintzak, halakorik badago. 

 

2.- Automatikoki ebaluatzekoak edo formulak erabiliz zenbatestekoak diren 

irizpideak balioetsiko ditu. 

 

3.- Eskaintza bakoitzak guztira lortutako puntuazioa ezarriko du, eta puntuazio 

handienetik txikienera sailkatuko ditu eskaintzok. 

 

4.- Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen aldeko adjudikazio-proposamena 

egingo du. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko 

administrazioaren aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza nabarmenki baxuegia 

dela uste izanez gero, 149. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzeagatik, 

artikulu horretan ezarritako prozedurari jarraituko dio; dena den, ezin izango da 

izan 5 egun baliodun baino luzeagoa izan lizitatzaileak bere eskaintza 

justifikatzeko duen epea, dagokion komunikazioa igortzen zaionetik. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, 

nahitaez idatzi beharko baitira aktak. 
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5.- Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistrora 

edo Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialera 

joko du, eta kontratua adjudikatzeko proposatutako lizitatzailearen datuak 

egiaztatuko ditu: haren izaera, gaitasuna, kaudimena eta kontratatzeko debekurik 

ez izatea. 

 

6.- Komunikazio elektronikoaren bidez, kontratua adjudikatzeko proposatutako 

lizitatzaileari eskatuko dio zazpi egun balioduneko epean (komunikazioa igortzen 

zaionetik) jarduketa hauek egin ditzan edo dokumentu hauek eman ditzan: 

 

a. Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 

b.  Lizitatzailearen esku beharrezko diren baliabideak jarriko dituzten 

erakundeen konpromisoa, hala badagokio, SPKLren 75.2 artikuluan 

ezarritakoari jarraituz. 

 
c.  Dokumentazio egiaztagarria, kontratuaren egikaritzean erabiltzeko edo 

atxikitzeko konpromisoa hartu zuen bitartekoak benetan dauzkala 

egiaztatzeko, SPKLren 76.2 artikuluaren arabera. 

 
d.  Hala badagokio, kaudimenari buruzko beste edozein dokumentazio, dagokion 

lizitatzaile-erregistroan ez badago. Horri dagokionez, gutxieneko kaudimen-

eskakizun hauek bete behar dira kontratu hau lortzeko: 

 

d) Kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena edo kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri 

batzuk onartzen badira, hauxe adierazi beharko da: 

 
d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, 

lizitatzailearen aukeran: 

 
- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. 

azpitaldeko zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion 

sailkapena duela egiaztatzen duen agiria.  
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- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-

eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………………… 

 
d.2) Baldin eta sailkapenik ez badago kontratatzekoa den 

zerbitzurako, hauxe adierazi beharko da: 

 
d) Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-

eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

……………………………………………………………………………………. 

 

d.3) Kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen 

badira, testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako 

edukiari: 

 

Kaudimenaren egiaztapena, halaber, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehazten duten bitarteko material edo pertsonalekin osatuko da. Bitarteko 

horiek kontratuari atxikitzea funtsezko kontratu-betebehartzat joko da; 

horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan xedatutakoaren babesean, hori ez 

betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango da 211.1.f) 

artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko da, 

nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.4) Kontratua egikaritzeko ardura duten langileen erreferentziak 

eskatzen badira, testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 

apartatuetako edukiari: 
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Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak 

eta lan-kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri 

dagokionez, nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela 

pertsona horiek aldatu administrazio honek aldez aurretik horretarako 

baimena eman gabe. Hori zuzenean egiaztatuko da, nahiz eta 

lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten egiaztagiria 

edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun 

naturaleko epea emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean 

jakinaraziko zaio, eta udalaren kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

2) ERREKERIMENDUA BETE EZEAN 

 

Horretarako emandako epean adjudikaziodun izateko proposatutako hautagaiak ez 

baditu aurkeztu behin betiko bermea eta eskatu zaizkion gainerako dokumentuak, 

puntuazio onenetan hurrena duen hautagaiaren aldeko adjudikazio-proposamena 

egingo da, eta dagokion epea emango zaio behin betiko berme hori jar dezan. 

 

18. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Gehienez 5 egun naturaleko epean Kontu-hartzailetzak gastu-konpromisoa fiskalizatu 

ondoren, 159.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz, kontratazio-organoak kontratuaren 

adjudikazioa ebatziko du, lehenengo sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta bost 

egun balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluan xedatutakoa aplikatuz. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 
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bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 

 

19. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 
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III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

20. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, agiri honetan jasotako 

klausulei eta, hala badagokio, espedienteari erantsitako zehaztapen teknikoei jarraituz. 

Administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz 

zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango 

da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Kasua edo aldaera.- Herritarren onurarako zuzeneko prestazioak badakartza 

kontratuak, hauxe gehituko da: 

 

Halaber, honako betebehar hauek izango ditu kontratistak: 

 

a) Zerbitzua hitzartutako jarraitutasunaz eskaini behar du, eta partikularrei bermatu 

behar die zerbitzua erabiltzeko eskubidea xedatutako baldintzen arabera, eta 

ezarritako ordain ekonomikoaren truke, hala badagokio. 

 

b) Zerbitzua ondo dabilela zaintzea.  
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c) Zerbitzuaren funtzionamenduak eskatzen dituen eragiketek hirugarrenei eragiten 

dizkieten kalteak ordaindu beharko ditu, salbu eta administrazioari egotz dakizkiokeen 

kausek eragin badute kaltea. 

 
d) Kontratuaren arabera entregatu behar dituen obrak eta instalazioak ondo zainduta eta 

ondo funtzionatzen dutela entregatu behar ditu. 

 
Zerbitzuari atxikitako ondasunak ezin izango dira enbargatu. 

 

Kontratistaren ez-betetze baten ondorioz zerbitzua larri nahasten bada, beste bitarteko 

batzuez ezin bada konpondu, eta administrazioak kontratua suntsiaraztea erabakitzen ez 

badu, administrazioak erabaki ahal izango du hura bahitzea edo atzematea harik eta 

nahasmendu hori amaitzen den arte. Nolanahi ere, benetan sortutako kalte eta galerak 

ordaindu beharko dizkio kontratistak administrazioari. 

 

Administrazioak beretzat gordeko ditu zerbitzuak ondo funtzionatzea bermatzeko behar diren 

zaintza-ahalak. 

 

21. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren zerbitzuetan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan  indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 

Kasuak edo aldaerak. Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra 

badu kontratuaren xede den zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-

harremanetan, hauxe gehituko da: 
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Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra du kontratuaren xede den 

zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-harremanetan; agiri honi atxikita dago haien lan-

baldintzei buruzko informazioa. Kontratistak subrogatzeko dituen betebeharrak bete ezean, 

agiri honetako 26. klausulan adierazitako zigorrak aplikatuko zaizkio. 

 

SPKLren 130. artikuluan ezarritakoaren arabera, subrogazioak ukitutako langileen ordaindu 

gabeko soldatei ere erantzun behar die kontratistak, baita sortutako Gizarte Segurantzako 

kuotei ere, kontratua suntsiarazi eta horiek kontratista berriak subrogatuko balitu ere, eta, 

kasu horretan, betebehar hori ez legokioke inola ere kontratista berriari. Hala gertatzen 

bada, soldata horiek ordaintzeke daudela egiaztatuta, dagokien zenbatekoa atxikiko dio 

udalak aurreko kontratistari, soldatak ordaintzea bermatzeko, eta ez dio itzuliko behin betiko 

bermea harik eta ordaindu direla egiaztatu arte. 

 

22. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistak izango du kontratua 

egikaritzeko egin beharko diren eragiketek ekarritako kalte eta galeren erantzukizuna. 
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23. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 205. artikuluan esanbidez adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege 

horren 203., 206. eta 207. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, kontratua aldatu ahal izango da, halaber, SPKLren 205. artikuluan esanbidez 

adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege horren 203., 206. eta 207. 

artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen ez badira lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 
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24. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

25. PRESTAZIOA HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Kontratuaren xede den prestazioa amaitu eta gehienez hilabeteko epean, haren harrera-

ekitaldi formal eta positiboa gauzatuko da. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, harrera 

formalaren egunetik aurrera, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. Epe horretan, egindako 

lan edo prestazioetan agertzen diren akatsen erantzukizuna izango du kontratistak. 

 
Epe hori igarotzen bada administrazioak eragozpenik jarri gabe, amaitutzat joko da 

kontratistaren erantzukizuna. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 
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26. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 

 

C.  Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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D.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez 

betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren 

% 50. 

 

F.  Langileak subrogatzeko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen kontratuaren xede den zerbitzuak ukitutako langileak 

subrogatzearen arloan dituen betebeharrak SPKLren 130.4 artikuluan ezarritakoa 

aplikatuz, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako 

bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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27. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Zerbitzu-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 313. artikuluetan daude ezarrita. 

 

28. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

29. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 
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IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

30. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

31. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 
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32. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. Neure 

erantzukizunpean, 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

I. Aipatutako sozietateak, haren administratzaileek eta legezko ordezkariek, eta halaber 

sinatzaileak, ez dute kontratatzeko debeku eta bateraezintasunik bat ere, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan 

jasotakoetatik. 

 

II. Sozietateak beterik ditu indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga betebeharrak eta 

Gizarte Segurantzakoak. 

 

III. Sozietatea alta emanda dago Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren dagokion 

epigrafean. 
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IV.- Sozietateak ez du administrazio kontratatzailearekiko zerga-zorrik epe exekutiboan, edo 

bermatuak ditu. 

 

V. Sozietateak betetzen ditu kontratu hau lortzeko administrazio-klausula partikularren agiri 

honetan ezarritako eskakizun guzti-guztiak, bereziki 12. eta 17. klausuletan ezarritakoak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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II. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 
ADIERAZTEN DUT 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko ..........................................................(e)ko 

epean eta prezio honetan: ...................................................................  % ................(e)ko 

BEZari dagozkion ............. euro. Prezio horretan sartuta daude kontzeptu guztiak: zergak, 

gastuak, edozein zerga esparrutako tasak eta arielak, eta kontratistaren industria-etekina, 

besteak beste. 

 
2) Ezagutzen ditut preskripzio teknikoen agiria, administrazio-klausula partikularren agiria eta 

kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta 

ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 

 
3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 
 Sinadura  
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ZERBITZUAK PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU 
LABURTUAREN BIDEZ KONTRATATZEKO  

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, zerbitzua honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 



 

3 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA            Zerbitzuak, prozedura ireki sinplifikatu laburtuaren bidez  

2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratua egikaritzeko guztirako epea ..................................................................... izango 

da, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
 

Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion kontratua egikaritzeko guztirako epea, 

kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Hau izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete 

lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
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SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 
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Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 

b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 
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6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 

Dagokion faktura aurkeztu eta onesten denean ordainduko da kontratuaren prezioa, honela: 

………………………….. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzearren, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 

 

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 
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8. BERMEAK 

 

Prozedura honetan ez da eskatzen behin betiko bermerik jartzea, SPKLren 159.6.f) 

artikuluan prozedura ireki sinplifikatu laburturako ezarritakoa aplikatuz; halaber, behin-

behineko bermea salbuetsita dago prozedura ireki sinplifikatu guztietan, lege horren 

159.4.b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura ireki sinplifikatu laburtuaren bidez adjudikatuko da, SPKLren 

159.6 artikuluan ezarritakoari jarraituz; lege horretan eta bera garatzeko arauetan 

ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa izapidetzean. 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-profilean), 
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edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean argitaratzen 

kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko eta juridikoek, baldin eta ez badaude sartuta 

SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere, eta Sektore 

Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan inskribatuta badaude, oro 

har SPKLren 159.4 artikuluan prozedura ireki sinplifikaturako eskatzen den bezala. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpideetako bat, hau adieraz daiteke: 

 

Honako muga hauek hartuko dira kontuan eskaintza nabarmenki baxuegien ondorioz 

proposamenak bete ezin izango direla irizteko: 

………………………………………………………….   

 

b) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpide bakarra, hauxe adierazi beharko da: 

 

Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei 

buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 

parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat 

hartuta. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA (Ez da nahitaezkoa prozedura irekiaren aldaera honetan) 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 
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15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA EZAUGARRIAK, ETA 

KLAUSULA-AGIRIAK ESKURATZEKO BIDEA 

 
Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ......... 

egun balioduneko epean, argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen 

azken eguneko 14:00ak baino lehen. 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 

Lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, hala badagokio, 

dokumentazio osagarriari buruz, jasotzeko ezarritako muga-eguna baino bost egun 

lehenago emango zaie informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez 

proposamenak jasotzeko muga-eguna baino hiru egun lehenago egin badira eskariak. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen 

dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin 

izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. 

Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo 

da lizitatzailearen eskaintza. 
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Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta Kontratazio 

Mahaiari eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko eta Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

16. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA 

 

Lizitatzaileek GUTUN-AZAL ELEKTRONIKO bakarra aurkeztu beharko dute, izenburuan 

«GAITASUNA, KAUDIMENA ETA ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK» dioena; lizitatzaileak 

edo haren ordezkariak sinatuta egon behar du, eta honako dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 
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Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. klausulan. 

 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
f)  Automatikoki zenbatestekoak diren irizpideei buruzko dokumentu hauek: 

 
✓  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 
✓  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 
✓  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki 

zenbatestekoak diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 



 

14 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA            Zerbitzuak, prozedura ireki sinplifikatu laburtuaren bidez  

17. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKI ETA PROZESATZEA; ENPRESAK 

AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea igarota, kontratazio-mahaiak honako jardun hauek 

egingo ditu, saio bakar batean: 

 

1.- Gutun-azal elektronikoa irekiko du, eta egiaztatuko du hartan jasotako dokumentazioa, 

kontratu hau lortzeko eskakizunak betetzeari dagokiona zein adjudikazio-irizpideei 

dagokiena. 

 

Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar 

badira, mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak 

egiteko, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren 

arabera (zeinak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 

Legearen zati bat garatzen baitu). 

 

2.- Baztertu egingo ditu klausula-agiriko eskakizunak eta betebeharrak betetzen ez 

dituzten eskaintzak, halakorik badago. 

 

3.- Eskaintzak balioetsiko ditu; haietako bakoitzak lortutako guztizko puntuazioa ezarriko 

du, eta puntuazio handienetik txikienera sailkatuko ditu. 

 

4.- Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen aldeko adjudikazio-proposamena egingo 

du. 

 

Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen eskaintza nabarmenki baxuegia dela 

uste izanez gero, 149. artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzeagatik, artikulu 

horretan ezarritako prozedurari jarraituko dio; dena den, ezin izango da izan 5 egun 

baliodun baino luzeagoa izan lizitatzaileak bere eskaintza justifikatzeko duen epea, 

dagokion komunikazioa igortzen zaionetik. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, nahitaez 

idatzi beharko baitira aktak. 
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5.- Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistrora edo 

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialera joko du, 

eta kontratua adjudikatzeko proposatutako lizitatzailearen datuak egiaztatuko ditu: 

haren izaera eta gaitasuna. 

 

18. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Gehienez bost egun naturaleko epean Kontu-hartzailetzak gastu-konpromisoa fiskalizatu 

ondoren, 159.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz, kontratazio-organoak kontratuaren 

adjudikazioa ebatziko du. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 159.6.e) artikuluak xedatzen duenez, 

aurkeztutako eskaintzak eta haien balioespenari buruzko dokumentazioa era irekian 

baliabide informatikoen bidez eskuratzeko moduan egongo dira inolako murriztapenik 

gabe, adjudikazioa jakinarazten den unetik. 

 

Kontratistak adjudikazio-ebazpena onartzen duela sinatuz formalizatuko da kontratua, eta 

horren bidez burutuko da kontratua. 

 

19. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 
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III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

20. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, agiri honetan jasotako 

klausulei eta, hala badagokio, espedienteari erantsitako zehaztapen teknikoei jarraituz. 

Administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz 

zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Kasua edo aldaera.- Herritarren onurarako zuzeneko prestazioak badakartza 

kontratuak, hauxe gehituko da: 

 

Halaber, honako betebehar hauek izango ditu kontratistak: 

 

a) Zerbitzua hitzartutako jarraitutasunaz eskaini behar du, eta partikularrei bermatu 

behar die zerbitzua erabiltzeko eskubidea xedatutako baldintzen arabera, eta 

ezarritako ordain ekonomikoaren truke, hala badagokio. 

 

b) Zerbitzua ondo dabilela zaintzea. 
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c) Zerbitzuaren funtzionamenduak eskatzen dituen eragiketek hirugarrenei eragiten 

dizkieten kalteak ordaindu beharko ditu, salbu eta administrazioari egotz dakizkiokeen 

kausek eragin badute kaltea. 

 
d) Kontratuaren arabera entregatu behar dituen obrak eta instalazioak ondo zainduta eta 

ondo funtzionatzen dutela entregatu behar ditu. 

 
Zerbitzuari atxikitako ondasunak ezin izango dira enbargatu. 

 
Kontratistaren ez-betetze baten ondorioz zerbitzua larri nahasten bada, beste bitarteko 

batzuez ezin bada konpondu, eta administrazioak kontratua suntsiaraztea erabakitzen ez 

badu, administrazioak erabaki ahal izango du hura bahitzea edo atzematea harik eta 

nahasmendu hori amaitzen den arte. Nolanahi ere, benetan sortutako kalte eta galerak 

ordaindu beharko dizkio kontratistak administrazioari. 

 
Administrazioak beretzat gordeko ditu zerbitzuak ondo funtzionatzea bermatzeko behar 

diren zaintza-ahalak. 

 

21. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren zerbitzuetan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan  indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 
Kasuak edo aldaerak. Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra 

badu kontratuaren xede den zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-

harremanetan, hauxe gehituko da: 

 
Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra du kontratuaren xede den 

zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-harremanetan; agiri honi atxikita dago haien lan-

baldintzei buruzko informazioa. Kontratistak subrogatzeko dituen betebeharrak bete ezean, 

agiri honetako 26. klausulan adierazitako zigorrak aplikatuko zaizkio. 
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SPKLren 130. artikuluan ezarritakoaren arabera, subrogazioak ukitutako langileen ordaindu 

gabeko soldatei ere erantzun behar die kontratistak, baita sortutako Gizarte Segurantzako 

kuotei ere, kontratua suntsiarazi eta horiek kontratista berriak subrogatuko balitu ere, eta, 

kasu horretan, betebehar hori ez legokioke inola ere kontratista berriari. Hala gertatzen 

bada, soldata horiek ordaintzeke daudela egiaztatuta, dagokien zenbatekoa atxikiko dio 

udalak aurreko kontratistari, soldatak ordaintzea bermatzeko, eta ez dio itzuliko behin betiko 

bermea harik eta ordaindu direla egiaztatu arte. 

 

22. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistak izango du kontratua 

egikaritzeko egin beharko diren eragiketek ekarritako kalte eta galeren erantzukizuna. 

 

23. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 205. artikuluan esanbidez adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege 

horren 203., 206. eta 207. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, kontratua aldatu ahal izango da, halaber, SPKLren 205. artikuluan esanbidez 

adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege horren 203., 206. eta 207. 

artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen ez badira lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 

 

24. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

25. PRESTAZIOA HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Kontratuaren xede den prestazioa amaitu eta gehienez hilabeteko epean, haren harrera-

ekitaldi formal eta positiboa gauzatuko da. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, harrera 

formalaren egunetik aurrera, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. Epe horretan, egindako 

lan edo prestazioetan agertzen diren akatsen erantzukizuna izango du kontratistak. 
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Epe hori igarotzen bada administrazioak eragozpenik jarri gabe, amaitutzat joko da 

kontratistaren erantzukizuna. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 

 

26. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 
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C.  Prestazioa oker gauzatzea 

 
Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 

 
D. Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez 

betetzea 

 
Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 
SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren 

% 50. 

 

F.  Langileak subrogatzeko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen kontratuaren xede den zerbitzuak ukitutako langileak 

subrogatzearen arloan dituen betebeharrak, SPKLren 130.4 artikuluan ezarritakoa 

aplikatuz, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako 

bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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27. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Zerbitzu-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 313. artikuluetan daude ezarrita. 

 

28. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

29. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 
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IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

30. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

31. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 
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32. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. Neure 

erantzukizunpean, 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

I. Aipatutako sozietateak, haren administratzaileek eta legezko ordezkariek, eta halaber 

sinatzaileak, ez dute kontratatzeko debeku eta bateraezintasunik bat ere, Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan 

jasotakoetatik. 

 

II. Sozietateak beterik ditu indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga betebeharrak eta 

Gizarte Segurantzakoak. 

 

III. Sozietatea alta emanda dago Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren dagokion 

epigrafean. 
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IV.- Sozietateak ez du administrazio kontratatzailearekiko zerga-zorrik epe exekutiboan, edo 

bermatuak ditu. 

 

Sozietateak betetzen ditu kontratu hau lortzeko administrazio-klausula partikularren agiri 

honetan ezarritako eskakizun guzti-guztiak, bereziki 12. klausulan ezarritakoak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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II. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko ..........................................................(e)ko 

epean eta prezio honetan: ...................................................................   % .....(e)ko BEZa. 

Prezio horretan sartuta daude kontzeptu guztiak: zergak, gastuak, edozein zerga 

esparrutako tasak eta arielak, eta kontratistaren industria-etekina, besteak beste. 

 

2) Ezagutzen ditut preskripzio teknikoen agiria, administrazio-klausula partikularren agiria eta 

kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta 

ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 

 

3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

 Sinadura 
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 ZERBITZUAK PROZEDURA MUGATUAREN BIDEZ 
KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA 

PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, zerbitzua honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 

Kontratua egikaritzeko guztirako epea ..................................................................... izango 

da, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion kontratua egikaritzeko guztirako epea, 

kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Hau izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete 

lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 

-  Langile-kostuak: 

-  Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-  Zeharkako kostuak: 

-  Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
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SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-  Langile-kostuak: 

-  Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-  Zeharkako kostuak: 

-  Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
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SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 

b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 
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6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 

Dagokion faktura aurkeztu eta onesten denean ordainduko da kontratuaren prezioa, honela: 

………………………….. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzearren, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 

 

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 
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8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 

 

Berme hori jartzeko epea 17. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 

 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura mugatuaren bidez adjudikatuko da, SPKLn ezarritakoari jarraituz; 

lege horretan eta bera garatzeko arauetan ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa 

izapidetzean. 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 
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11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 19.4 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 
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13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

b) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute automatikoki 

zenbatestekoek balio-iritzi baten araberakoek baino, hauxe adierazi beharko da: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.…………………………………………………………………………………………  

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

c) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute balio-iritzi baten 

araberakoek automatikoki zenbatestekoek baino, hauxe adierazi beharko da 

klausula-agirian: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira automatikoki zenbatestekoak eta haiek balioesteko 

erabiliko diren formulak: 

……………………………………………………………………….…………..……………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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Hauek dira balio-iritzi baten araberako irizpideak, eta automatikoki zenbatestekoak baino 

lehenago balioetsiko dira: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 
Kasuak edo aldaerak 

 
c.1) Adituen batzordea identifikatzen bada klausula-agirian, hauxe adieraziko da: 

 

Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Honako kide 

hauek osatuko dute batzordea: ………………………………… 

 
c.2) Aditu-batzordearen osaera kontratatzaile-profilean argitaratzen bada «B» 

gutun-azala ireki aurretik, hauxe adieraziko da: 

 
Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Erakunde honen 

kontratatzaile-profilean argitaratuko da nork osatzen duten batzordea, «B» gutun-azala ireki 

aurretik. 

 
d) Eskaintza nabarmenki baxuegien edo neurrigabeen kontzeptua erabili nahi ez 

bada prozeduran, ez da ezer erantsiko. 

 
e) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpideetako bat, hau adieraz daiteke: 

 

Honako muga hauek hartuko dira kontuan eskaintza nabarmenki baxuegien ondorioz 

proposamenak bete ezin izango direla irizteko: 

…………………………………………………………. 

f) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpide bakarra, hauxe adierazi beharko da: 

 

Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei 

buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 

parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat 

hartuta. 
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14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 

 

15. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA, KLAUSULA-AGIRIETARAKO SARBIDEA 

ETA PROZEDURA HONETAN PARTE HARTZEAREN EZAUGARRIAK 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, baita udalaren 

kontratatzaile-profilean ere, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko 

Plataforman baitago. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 
Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 
Testu finkoa 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 
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Hautagaiek eta lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, 

hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz, parte hartzeko eskaerak edo 

proposamenak jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango zaie 

informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik izan 

ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar bada edo 

klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, parte hartzeko 

eskaerak edo proposamenak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako hautagaiek 

eskaintzak egiteko behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Parte hartzeko eskaera bateko edo eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar 

bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak 

fitxategi akastunean zegoen dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago 

aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako 

jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak 

aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea klausula 

edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta kontratazio-mahaiari 

eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du aurkeztu parte hartzeko eskaera bat eta proposamen bat 

baino gehiago; dena den, aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi 

baterako enpresa-elkarte baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik 
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bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau 

horiek hautsiz gero, ez da onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako eskaerarik edo 

proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

16. PARTE HARTZEKO ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi beharko dira, eta bitarteko elektronikoz 

aurkeztu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko Plataformaren 

bidez, ……….(e)ko ……………….aren ……(e)ko 14:00ak baino lehen. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoko Plataformaren bidez, ......... egun naturaleko epean, argitaratzen den 

egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen azken eguneko 14:00ak baino lehen. 

 

Testu finkoa 

 

Parte hartzeko eskaerak gutun-azal elektroniko batean aurkeztu beharko dira: 

«PROZEDURAN PARTE HARTZEKO ESKAERA» izango du izenburua; lizitatzaileak edo 

haren ordezkariak sinatuta egon beharko du, eta dokumentu hauek izango ditu: 

  



 

15 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                         Zerbitzuak, prozedura mugatuaren bidez  

a)  Izangaiak berak edo haren ordezkariak sinatutako eskaera bat, I. eranskinean 

ezarritako ereduaren arabera idatzita. 

 
b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 
Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 19.4 klausulan. 

Kontratazio-agiri europar bakarraren inprimakiaren araberakoa izango da 

adierazpena; klausula-agiri honen II. eranskinean dauden argibideei jarraituz bete 

daiteke. 

 
Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 
c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 
d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 
e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 
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17. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA, HAREN TRATAMENDUA, 

ETA HAUTAGAIAK AUKERATZEA 

 
Kontratazio-mahaiak parte hartzeko eskaerak irekiko ditu elektronikoki, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, 

zuzentzeko moduko akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei 

jakinaraziko die, eta hiru egun naturaleko epea emango die akats horiek zuzentzeko. 

 
Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako zuzentze-eskaerak. 

 
Ondoren, eskatzaileen izaera, gaitasuna eta kaudimena administrazio-klausula partikularren 

agiri honetan ezarritakoaren arabera egiaztatuta, kontratazio-mahaiak aukeratuko du zeinek 

pasatu behar duten hurrengo fasera. 

 

18. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 
 

……………………… egun naturaleko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoko Plataformaren bidez horretarako gonbidapena komunikatzen denetik, 

lizitatzaileek bi gutun-azal elektroniko aurkeztu beharko dituzte, lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta; honako eduki hauek izan behar ditu gutun-azal bakoitzak: 

 
«A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «BALIO-IRITZIEN BIDEZKO BALIOESPEN-

IRIZPIDEAK» 

 
Gutun-azal horretan, agiri honen 13. klausulan adierazitako balio-iritzien araberako 

irizpideei erreferentzia egiten dieten agiriak jasoko dira. 

 
«B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «AUTOMATIKOKI BALIOESTEKO 

IRIZPIDEAK» 

 
Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 
a)  Proposamen ekonomikoa, III. eranskineko ereduaren araberakoa. 
 
b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 
c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki zenbatestekoak 

diren gainerako irizpideei buruzkoak. 
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Kasuak edo aldaerak 

 

a) Onartzen bada lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, honako hau adierazi beharko da: 

 

Lizitatzaileek aldaerak edo alternatibak sar ditzakete beren proposamenetan, 

kontratuaren xedea hobetzeari begira. Kasu horretan, honako elementu hauen gainekoak 

baino ezin izango dira izan: ....................................................... 

 

b) Ez bada onartzen lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, ez da ezer adieraziko. 

 

19. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA ETA HAREN 

TRATAMENDUA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako jardun hauek egingo dira: 

 

1st.  «A» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«A» gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioa, zeina balio-iritzi baten araberako 

irizpideei buruzkoa baita, kontratatzaile-profilean gutxienez 48 ordu lehenago 

argitaratuko den egun eta ordu batean irekiko da. Horri dagokionez, dokumentazio 

horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, mahaiak sei egun balioduneko 

epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege 

Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera, zeinak Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen baitu. 

 

2nd.  «B» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«A» gutun-azaleko dokumentazioa ireki eta balioetsi ondoren, kontratazio-mahaiak 

«B» gutun-azala irekiko du, udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko den egunean 

eta orduan. Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu 

behar badira, mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak 

egiteko, 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikulua analogiaz aplikatuz. 
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Ekitaldi horretan, jakinaraziko da zer balioespen eman zaion balio-iritzi baten 

araberako irizpide bakoitzari. 

 
3rd. ESKAINTZAK SAILKATU 

 
Irizpide guztiak balioetsi ondoren, aurkeztutako proposamenak puntuazio handienetik 

txikienera sailkatuko ditu kontratazio-mahaiak, eta, egin beharreko jarduketak egin 

ondoren, kontratua adjudikatzeko proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 
Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 
SPKLren 149. artikuluan xedatutakoaren arabera, nabarmenki baxuegitzat jotzeko 

moduko eskaintzaren bat identifikatuz gero, eskaintza nabarmenki baxuegitzat jotzeko, 

aldez aurretik, entzun egin behar zaio eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileari (edo 

lizitatzaileei), eta dagokion zerbitzuak aholkularitza teknikoa eman beharko du.  

 
Kasu horretan, lizitatzaileak emandako arrazoiak eta eskatutako txostenak aintzat 

hartuta, administrazioaren nahierara betetzeko gaitasuna dutela irizten zaien 

proposamenetatik ekonomikoki onuragarrien denari adjudikatzea erabakiko du 

kontratazio-organoak. 

 
Kontratazio-organoak uste badu eskaintza ezin dela bete balio nabarmenki baxuegiak 

izateagatik, sailkapenetik baztertuko du, eta eskaintzarik onenari adjudikatzea 

erabakiko du, proposamenak sailkatu diren ordenari jarraituz. 

 
Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, nahitaez 

idatzi beharko baitira aktak. 

 
4th.  LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar egun 

balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 
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a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, kasuan 

kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio fiskaleko zenbakia, 

aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea eska daitekeenean. Hala ez 

bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako bat aurkeztu behar da: 

dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura edo -dokumentua, 

estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta egon behar baita 

zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 

Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 

 

c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

d) Kaudimenari lotutako kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena edo kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk 

onartzen badira, hauxe adierazi beharko da: 
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d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………................................................................... 

 

d.2) Baldin eta sailkapenik ez badago kontratatzekoa den zerbitzurako, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionalaren 

egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, 

gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
…..…………………………………………......................................................................... 

 

d.3) Kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen badira, 

testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. 
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Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio teknikoen agirian 

zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko kontratu-

betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan xedatutakoaren 

arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango da 

211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko da, nahiz 

eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten egiaztagiria edo 

Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.4) Kontratua egikaritzeko ardura duten langileen erreferentziak eskatzen 

badira, testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak eta lan-

kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri dagokionez, 

nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela pertsona horiek aldatu 

administrazio honek aldez aurretik horretarako baimena eman gabe. Hori zuzenean 

egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen 

baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 

Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 

Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 
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h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

  

Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 

Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

20. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 
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Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 

Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 

Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 

 

21. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 
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III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

22. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

  

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, agiri honetan jasotako 

klausulei eta, hala badagokio, espedienteari erantsitako zehaztapen teknikoei jarraituz. 

Administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz 

zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 
Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Kasua edo aldaera.- Herritarren onurarako zuzeneko prestazioak badakartza 

kontratuak, hauxe gehituko da: 

 

Halaber, honako betebehar hauek izango ditu kontratistak: 

 

a) Zerbitzua hitzartutako jarraitutasunaz eskaini behar du, eta partikularrei bermatu 

behar die zerbitzua erabiltzeko eskubidea xedatutako baldintzen arabera, eta 

ezarritako ordain ekonomikoaren truke, hala badagokio. 

 

b) Zerbitzua ondo dabilela zaintzea. 
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c) Zerbitzuaren funtzionamenduak eskatzen dituen eragiketek hirugarrenei eragiten 

dizkieten kalteak ordaindu beharko ditu, salbu eta administrazioari egotz dakizkiokeen 

kausek eragin badute kaltea. 

 
d) Kontratuaren arabera entregatu behar dituen obrak eta instalazioak ondo zainduta eta 

ondo funtzionatzen dutela entregatu behar ditu. 

 
Zerbitzuari atxikitako ondasunak ezin izango dira enbargatu. 

 
Kontratistaren ez-betetze baten ondorioz zerbitzua larri nahasten bada, beste bitarteko 

batzuez ezin bada konpondu, eta administrazioak kontratua suntsiaraztea erabakitzen ez 

badu, administrazioak erabaki ahal izango du hura bahitzea edo atzematea harik eta 

nahasmendu hori amaitzen den arte. Nolanahi ere, benetan sortutako kalte eta galerak 

ordaindu beharko dizkio kontratistak administrazioari. 

 
Administrazioak beretzat gordeko ditu zerbitzuak ondo funtzionatzea bermatzeko behar 

diren zaintza-ahalak. 

 

23. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 
Kontratu honen xede diren zerbitzuetan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan  indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 

Kasuak edo aldaerak. Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra 

badu kontratuaren xede den zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-

harremanetan, hauxe gehituko da: 

 

Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra du kontratuaren xede den 

zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-harremanetan; agiri honi atxikita dago haien lan-

baldintzei buruzko informazioa. Kontratistak subrogatzeko dituen betebeharrak bete ezean, 

agiri honetako 26. klausulan adierazitako zigorrak aplikatuko zaizkio. 
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SPKLren 130. artikuluan ezarritakoaren arabera, subrogazioak ukitutako langileen ordaindu 

gabeko soldatei ere erantzun behar die kontratistak, baita sortutako Gizarte Segurantzako 

kuotei ere, kontratua suntsiarazi eta horiek kontratista berriak subrogatuko balitu ere, eta, 

kasu horretan, betebehar hori ez legokioke inola ere kontratista berriari. Hala gertatzen 

bada, soldata horiek ordaintzeke daudela egiaztatuta, dagokien zenbatekoa atxikiko dio 

udalak aurreko kontratistari, soldatak ordaintzea bermatzeko, eta ez dio itzuliko behin betiko 

bermea harik eta ordaindu direla egiaztatu arte. 

 

24. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 
SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistak izango du kontratua 

egikaritzeko egin beharko diren eragiketek ekarritako kalte eta galeren erantzukizuna. 

 
25. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 
Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 205. artikuluan esanbidez adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege 

horren 203., 206. eta 207. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 
b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 
Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 
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Dena den, kontratua aldatu ahal izango da, halaber, SPKLren 205. artikuluan esanbidez 

adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege horren 203., 206. eta 207. 

artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen ez badira lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 
Testu finkoa 

 
Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 

 

26. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 
Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

27. PRESTAZIOA HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 
Kontratuaren xede den prestazioa amaitu eta gehienez hilabeteko epean, haren harrera-

ekitaldi formal eta positiboa gauzatuko da. 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 
Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, harrera 

formalaren egunetik aurrera, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. Epe horretan, egindako 

lan edo prestazioetan agertzen diren akatsen erantzukizuna izango du kontratistak. 

 
Epe hori igarotzen bada administrazioak eragozpenik jarri gabe, amaitutzat joko da 

kontratistaren erantzukizuna. 

 
b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 
Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 
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28. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 

 

C.  Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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D.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez 

betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren 

% 50. 

 

F.  Langileak subrogatzeko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen kontratuaren xede den zerbitzuak ukitutako langileak 

subrogatzearen arloan dituen betebeharrak, SPKLren 130.4 artikuluan ezarritakoa 

aplikatuz, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako 

bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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29. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Zerbitzu-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 313. artikuluetan daude ezarrita. 

 

30. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

31. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 
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IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

32. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

33. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 
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34. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. LIZITATZAILEEK PARTE HARTZEKO AURKEZTU BEHARREKO 
ESKAERAREN EREDUA 

 

 

 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Neure izenean, edo honako honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko, eta eskatzen dut 

lizitazioan onar nazatela eta gonbida nazatela proposamena aurkeztera, prozedura 

horretan onartua izateko eskakizun objektiboetan eta kaudimen-eskakizunetan oinarrituta, 

egiaztatu ahal izango baitut betetzen ditudala. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 



 

34 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                         Zerbitzuak, prozedura mugatuaren bidez  

II. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO, HONAKO 

ARGIBIDE HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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III. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko ..........................................................(e)ko 

epean eta eta prezio honetan: ...................................................................   % .....(e)ko BEZa. 

Prezio horretan sartuta daude kontzeptu guztiak: zergak, gastuak, edozein zerga 

esparrutako tasak eta arielak, eta kontratistaren industria-etekina, besteak beste. 

 

2) Ezagutzen ditut preskripzio teknikoen agiria, administrazio-klausula partikularren agiria eta 

kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta 

ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 

 

3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak exijitzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

 Sinadura  
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ZERBITZUAK LIZITAZIO NEGOZIATUKO  
PROZEDURAREN BIDEZ KONTRATATZEKO 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, zerbitzua honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratua egikaritzeko guztirako epea ..................................................................... izango 

da, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
 

Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion kontratua egikaritzeko guztirako epea, 

kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Hau izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete 

lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
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SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 

 

SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
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SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 

-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 

b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 
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6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 

Dagokion faktura aurkeztu eta onesten denean ordainduko da kontratuaren prezioa, honela: 

………………………….. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzeko, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………………………………………………………… da 

unitate hartzailea. 

 

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 

Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 

Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 

Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 
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8. BERMEAK 

 
Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 

 
Berme hori jartzeko epea 19. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 
Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 

 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 
Kontratu hau lizitazio negoziatuko prozeduraren bidez adjudikatuko da, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen 166. artikulutik 171. artikulura artekoetan ezarritakoaren arabera, 

lege horren 167. artikuluko …. letran jasotako kasua baita. 

 
Honako alderdi ekonomiko edo tekniko hauei buruz negoziatuko da parte-hartzaileekin: 

……………………………………………………………….... 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 
Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz, salbu eta prozedura honetako 

parte-hartzaileekiko negoziazio-faseari dagokienez, hura baliabide telematikoen bidez 

zein aurrez aurre egin ahal izango baita. Horrenbestez, udalaren eta lizitatzaileen arteko 

harremana ere bide horien bitartez egingo da. 
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11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 19.4 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 
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13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

 

b) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.……………………………………………………………………………………………………. 

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 
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14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 

 

15. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA, KLAUSULA-AGIRIETARAKO SARBIDEA 

ETA PROZEDURA HONETAN PARTE HARTZEAREN EZAUGARRIAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, baita udalaren 

kontratatzaile-profilean ere, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko 

Plataforman baitago. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 
Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 
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Testu finkoa 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 

Hautagaiek eta lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, 

hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz, parte hartzeko eskaerak edo 

proposamenak jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango zaie 

informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, parte 

hartzeko eskaerak edo proposamenak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako 

hautagaiek eskaintzak egiteko behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen 

den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Parte hartzeko eskaera bateko edo eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar 

bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak 

fitxategi akastunean zegoen dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago 

aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako 

jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak 

aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea 
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klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta kontratazio-

mahaiari eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du aurkeztu parte hartzeko eskaera bat eta proposamen bat 

baino gehiago; dena den, aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi 

baterako enpresa-elkarte baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik 

bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau 

horiek hautsiz gero, ez da onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako eskaerarik edo 

proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

16. PARTE HARTZEKO ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi beharko dira, eta bitarteko elektronikoz 

aurkeztu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko Plataformaren 

bidez, ……….(e)ko ……………….aren ……(e)ko 14:00ak baino lehen. 
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b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 
Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoko Plataformaren bidez, ......... egun naturaleko epean, argitaratzen den 

egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen azken eguneko 14:00ak baino lehen. 

 

Testu finkoa 

 

Parte hartzeko eskaerak gutun-azal elektroniko batean aurkeztu beharko dira: 

«PROZEDURAN PARTE HARTZEKO ESKAERA» izango du izenburua; lizitatzaileak edo 

haren ordezkariak sinatuta egon beharko du, eta dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Izangaiak berak edo haren ordezkariak sinatutako eskaera bat, I. eranskinean 

ezarritako ereduaren arabera idatzita. 

 

c)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 19.4 

klausuletakoak. Kontratazio-agiri europar bakarraren inprimakiaren araberakoa 

izango da adierazpena; klausula-agiri honen II. eranskinean dauden argibideei 

jarraituz bete daiteke. 
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Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

d)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

e)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

f)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

17. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA, HAREN TRATAMENDUA, 

ETA HAUTAGAIAK AUKERATZEA 

 

Kontratazio-mahaiak parte hartzeko eskaerak irekiko ditu elektronikoki, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, 

zuzentzeko moduko akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei 

jakinaraziko die, eta hiru egun naturaleko epea emango die akats horiek zuzentzeko. 

 

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako zuzentze-eskaerak. 
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Ondoren, eskatzaileen izaera, gaitasuna eta kaudimena administrazio-klausula partikularren 

agiri honetan ezarritakoaren arabera egiaztatuta, kontratazio-mahaiak aukeratuko du zeinek 

pasatu behar duten hurrengo fasera. 

 

18. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

……………………… egun naturaleko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoko Plataformaren bidez horretarako gonbidapena komunikatzen denetik, 

lizitatzaileek gutun-azal elektroniko bakar bat aurkeztu beharko dute, izenburu hau jarrita: 

«………………………..… KONTRATATZEKO LIZITAZIO NEGOZIATUKO 

PROZEDURAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA». 

 

Lizitatzaileak edo beraren ordezkariak sinatuta egon behar du gutun-azalak, eta 

dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Proposamen ekonomikoa, III. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 
c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako adjudikazio-irizpideei buruzko 

dokumentuak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Onartzen bada lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, honako hau adierazi beharko da: 

 

Lizitatzaileek aldaerak edo alternatibak sar ditzakete beren proposamenetan, 

kontratuaren xedea hobetzeari begira. Kasu horretan, honako elementu hauen gainekoak 

baino ezin izango dira izan: 

........................................................................................................... 

 

b) Ez bada onartzen lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, ez da ezer adieraziko. 
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19. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA ETA HAREN 

TRATAMENDUA, ETA LIZITATZAILEEKIKO NEGOZIAZIOA 

 

 

Proposamenak aurkezteko epea igarota, SPKLren 169. artikuluan ezarritakoari jarraituz, 

honako jardun hauek egingo dira: 

 

1.  JASOTAKO ESKAINTZAK IREKITZEA ETA HAIEN HASIERAKO BALIOESPENA 

 
Jasotako eskaintzak elektronikoki irekiko ditu kontratazio-mahaiak, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. Horri dagokionez, dokumentazio horretan 

akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, mahaiak sei egun balioduneko epea 

emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege 

Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera (zeinak Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen baitu). 

 

Ondoren, zerbitzu tekniko negoziatzaileak hasierako balioespen-txostena egingo du; 

horretan, adjudikazio-irizpideen arabera aztertuko ditu jasotako eskaintzak, eta 

adieraziko du bakoitzak zer ezaugarri eta onura dituen. 

 

Txostenean ez da jasoko lizitatzaileek konfidentzial izendatu duten informazioa, 

bereziki sekretu tekniko edo komertzialak. 

 
2.   LIZITATZAILEEKIKO NEGOZIAZIOA 

 
Onartutako lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzak hobetzea du helburu negoziazio 

faseak, eta honela egingo da: 

 

1)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak negoziatzera gonbidatuko ditu lizitatzaileak; 

adieraziko die zer alderdi negoziagarri jaso diren agiri honetako 9. klausulan, 

eta jakinaraziko die zer ezaugarri eta onura dituzten beren eskaintzek eta 

jasotako gainera eskaintzek, gorago aipatutako hasierako balioespen-

txostenaren arabera. Komunikazio horretan ez da identifikatuko nork egin 

duen eskaintza bakoitza. 
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Lizitatzaileek beren eskaintzetan emandako helbide elektronikora igorriko dira 

negoziatzeko gonbidapenak. 

 

2)  Lizitatzaileek hiru egun balioduneko epean erantzun beharko dute, eta beren 

hasierako eskaintza hobetu edo bere hartan mantendu; erantzuna 

kontratazio-organoari igorri behar diote, gutun-azal elektroniko batez. 

 

Eskaintza berriek zehazki adierazi behar dute zer hobekuntza eskaintzen 

duten, eta ez da onartuko eskaintza generikorik gainerako lizitatzaileek 

eskaini duten eskaintza onuragarrienaren baldintzak hobetzeari buruz. 

 

3)  Eskaintza berriek ematen duten emaitza kontuan hartuta, deia egin daiteke 

negoziazio-txanda gehiagotara, elektronikoki zein aurrez aurre, hobekuntza 

gehiago lortze aldera. Negoziazio-txanda bakoitzaren aurretik, aurreko 

txandan lortutako emaitzen berri emango zaie lizitatzaile guztiei, betiere zein 

lizitatzailek egin duen zein eskaintza adierazi gabe. 

 

4)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak, edo, bestela, kontratazio-organoak, 

negoziazioak amaitzea erabakitzen duenean, zerbitzu horrek akta bat egingo 

du zer jarduketa egin diren azaltzeko, eta txosten bat, zer emaitza lortu diren 

zehazteko; ondoren, kontratazio-mahaiari helaraziko dio espedientea. 

 

Hurrenez hurreneko zenbait fasetan antola daiteke negoziazioa, eskaintzen kopurua 

murrizten joateko, agiri honetako 13. klausulan ezarritako adjudikazio-irizpideak 

aplikatuz. Azken faseraino iristen diren eskaintzen kopuruak nahikoa izan behar du 

egiazko lehia dagoela bermatzeko, betiere behar beste eskaintza edo hautagai egoki 

aurkeztu badira. 

 

Negoziazioan, zainduko da lizitatzaile guztiek tratu bera jaso dezatela. Bereziki, ez da 

bereizkeriaz emango lizitatzaile batzuei besteen aldean abantaila eman diezaiekeen 

informaziorik. 

 

Negoziazioak egiten ari dela, haien eskaintzak baztertu ez diren lizitatzaile guztiei 

idatziz jakinaraziko zaie egiten den edozein aldaketa, espezifikazio teknikoei 
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dagokienez edo kontratazioaren beste edozein dokumentaziori dagokionez (salbu eta 

eskaintza guztiek bete beharreko kontratuaren xede den prestazioaren gutxieneko 

betekizunak ezartzen duena); hiru egun balioduneko epea emango zaie berrikusteko 

eta eskaintza berria aurkez dezaten. 

 

Prozedura egiten ari dela, gainerako lizitatzaileei ez zaizkie emango hautagairen edo 

lizitatzaileren batek komunikatu dituen datu konfidentzialtzat joak, berak aldez 

aurreko baimena eman gabe. 

 
 

3. BEHIN BETIKO ESKAINTZAK ESKATZEA, JASOTZEA ETA BALIOESTEA 

 
Negoziazio-fasea amaitu ondoren, kontratazio-mahaiak horren berri emango die 

lizitatzaile guztiei, eta hiru egun balioduneko epea ezarriko du eskaintza berriak edo 

berrikusiak aurkezteko. 

 

Behin betiko eskaintzak jaso ondoren, kontratazio-mahaiak egiaztatuko du betetzen 

dituztela gutxieneko eskakizunak eta klausula-agirian ezarritako baldintza guztiak; 

balioetsiko ditu, ezarritako adjudikazio-irizpideen arabera; sailkatuko ditu, eta 

adjudikazio-proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

Eskaintzak lehenago balioetsiko dira balio-iritzietan oinarritutako irizpideen arabera, 

eta ondoren automatikoki zenbatestekoak diren irizpideen arabera. 

 

4.  LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar 

egun balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 
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a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, 

kasuan kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio 

fiskaleko zenbakia, aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea 

eska daitekeenean. Hala ez bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako 

bat aurkeztu behar da: dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura 

edo -dokumentua, estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta 

egon behar baita zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 

Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 

 

c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

d) Kaudimenari lotutako kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena edo kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk 

onartzen badira, hauxe adierazi beharko da: 
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d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………................................................................ 

 

d.2) Baldin eta sailkapenik ez badago kontratatzekoa den zerbitzurako, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionalaren 

egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, 

gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
…..…………………………………………......................................................................... 

 

d.3) Kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen badira, 

testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. 
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Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko kontratu-betebehartzat joko da; 

horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea 

kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako 

ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi 

dagokion erregistro ofizialen baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria 

aurkeztu. 

 

d.4) Kontratua egikaritzeko ardura duten langileen erreferentziak eskatzen 

badira, testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak eta lan-

kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri dagokionez, 

nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela pertsona horiek aldatu 

administrazio honek aldez aurretik horretarako baimena eman gabe. Hori zuzenean 

egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen 

baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 

Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 

Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 
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h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 

Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 

Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

20. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 
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Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 

Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 

Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 

 

21. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 
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III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

22. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, agiri honetan jasotako 

klausulei eta, hala badagokio, espedienteari erantsitako zehaztapen teknikoei jarraituz. 

Administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz 

zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Kasua edo aldaera.- Herritarren onurarako zuzeneko prestazioak badakartza 

kontratuak, hauxe gehituko da: 

 

Halaber, honako betebehar hauek izango ditu kontratistak: 

 

a) Zerbitzua hitzartutako jarraitutasunaz eskaini behar du, eta partikularrei bermatu 

behar die zerbitzua erabiltzeko eskubidea xedatutako baldintzen arabera, eta 

ezarritako ordain ekonomikoaren truke, hala badagokio. 

 

b) Zerbitzua ondo dabilela zaintzea. 
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c) Zerbitzuaren funtzionamenduak eskatzen dituen eragiketek hirugarrenei eragiten 

dizkieten kalteak ordaindu beharko ditu, salbu eta administrazioari egotz dakizkiokeen 

kausek eragin badute kaltea. 

 
d) Kontratuaren arabera entregatu behar dituen obrak eta instalazioak ondo zainduta eta 

ondo funtzionatzen dutela entregatu behar ditu. 

 
Zerbitzuari atxikitako ondasunak ezin izango dira enbargatu. 

 

Kontratistaren ez-betetze baten ondorioz zerbitzua larri nahasten bada, beste bitarteko 

batzuez ezin bada konpondu, eta administrazioak kontratua suntsiaraztea erabakitzen ez 

badu, administrazioak erabaki ahal izango du hura bahitzea edo atzematea harik eta 

nahasmendu hori amaitzen den arte. Nolanahi ere, benetan sortutako kalte eta galerak 

ordaindu beharko dizkio kontratistak administrazioari. 

 

Administrazioak beretzat gordeko ditu zerbitzuak ondo funtzionatzea bermatzeko behar 

diren zaintza-ahalak. 

 

23. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren zerbitzuetan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan  indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 

Kasuak edo aldaerak. Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra 

badu kontratuaren xede den zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-

harremanetan, hauxe gehituko da: 

 

Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra du kontratuaren xede den 

zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-harremanetan; agiri honi atxikita dago haien lan-

baldintzei buruzko informazioa. Kontratistak subrogatzeko dituen betebeharrak bete ezean, 

agiri honetako 26. klausulan adierazitako zigorrak aplikatuko zaizkio. 



 

27 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                         Zerbitzuak, lizitazio negoziatuaren bidez  

SPKLren 130. artikuluan ezarritakoaren arabera, subrogazioak ukitutako langileen ordaindu 

gabeko soldatei ere erantzun behar die kontratistak, baita sortutako Gizarte Segurantzako 

kuotei ere, kontratua suntsiarazi eta horiek kontratista berriak subrogatuko balitu ere, eta, 

kasu horretan, betebehar hori ez legokioke inola ere kontratista berriari. Hala gertatzen 

bada, soldata horiek ordaintzeke daudela egiaztatuta, dagokien zenbatekoa atxikiko dio 

udalak aurreko kontratistari, soldatak ordaintzea bermatzeko, eta ez dio itzuliko behin betiko 

bermea harik eta ordaindu direla egiaztatu arte. 

 

24. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistak izango du kontratua 

egikaritzeko egin beharko diren eragiketek ekarritako kalte eta galeren erantzukizuna. 

 

25. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 205. artikuluan esanbidez adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege 

horren 203., 206. eta 207. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, kontratua aldatu ahal izango da, halaber, SPKLren 205. artikuluan esanbidez 

adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege horren 203., 206. eta 207. 

artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen ez badira lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 

 

26. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

27. PRESTAZIOA HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 

Kontratuaren xede den prestazioa amaitu eta gehienez hilabeteko epean, haren harrera-

ekitaldi formal eta positiboa gauzatuko da. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, harrera 

formalaren egunetik aurrera, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. Epe horretan, egindako 

lan edo prestazioetan agertzen diren akatsen erantzukizuna izango du kontratistak. 
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Epe hori igarotzen bada administrazioak eragozpenik jarri gabe, amaitutzat joko da 

kontratistaren erantzukizuna. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 

 

28. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 
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C.  Prestazioa oker gauzatzea 

 
Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 

 

D. Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 
SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-

betetze horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren 

prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du 

gainditu hitzartutako prezioaren % 50.  

 

F.  Langileak subrogatzeko betebeharrak ez betetzea 

 
Kontratistak ez baditu betetzen kontratuaren xede den zerbitzuak ukitutako langileak 

subrogatzearen arloan dituen betebeharrak, SPKLren 130.4 artikuluan ezarritakoa 

aplikatuz, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako 

bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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29. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 
Zerbitzu-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 313. artikuluetan daude ezarrita. 

 

30. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 
Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

31. AZPIKONTRATAZIOA 

 
Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 

 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA 

 ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

32. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 
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Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

33. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

34. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. LIZITATZAILEEK PARTE HARTZEKO AURKEZTU BEHARREKO 
ESKAERAREN EREDUA 

 

 

 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Neure izenean, edo honako honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko, eta eskatzen dut 

lizitazioan onar nazatela eta gonbida nazatela proposamena aurkeztera, prozedura 

horretan onartua izateko eskakizun objektiboetan eta kaudimen-eskakizunetan oinarrituta, 

haiek betetzen ditudala egiaztatu ahal izango baititut. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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II. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO, HONAKO 

ARGIBIDE HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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III. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 

ADIERAZTEN DUT 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko ..........................................................(e)ko 

epean eta eta prezio honetan: ...................................................................   % .....(e)ko BEZa. 

Prezio horretan sartuta daude kontzeptu guztiak: zergak, gastuak, edozein zerga 

esparrutako tasak eta arielak, eta kontratistaren industria-etekina, besteak beste. 

 

2) Ezagutzen ditut preskripzio teknikoen agiria, administrazio-klausula partikularren agiria eta 

kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta 

ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 

 

3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak exijitzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

 Sinadura  
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 ZERBITZUAK PUBLIZITATERIK GABEKO PROZEDURA 
NEGOZIATUAREN BIDEZ KONTRATATZEKO 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, zerbitzua honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte den 

beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen administrazio 

honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratua egikaritzeko guztirako epea ..................................................................... izango 

da, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 
 
Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion kontratua egikaritzeko guztirako epea, 

kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN 

BALIO ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Zerbitzua sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

1.- Hau izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: ............................. ...................... 

euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. Aurrekontua hobetu dezakete 

lizitatzaileek. 

 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (hemendik aurrera, 

SPKL) 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago banakatuta: 

 

- Langile-kostuak: 

- Zuzeneko beste kostu batzuk: 

- Zeharkako kostuak: 

- Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 

Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

b) Zerbitzua sortatan zatituta badago, honako hau adierazi beharko da: 

 

1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua (lizitatzaileek 

hobetu dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
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SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 
-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
2. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
 
SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 
-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 

 
Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
3. sorta.- .............................................. euro, gehi BEZari dagozkion ...................... euro. 
 
SPKLren 100.2 artikuluan zehaztutako ondorioetarako, aurrekontua honela dago 

banakatuta: 

 
-Langile-kostuak: 

-Zuzeneko beste kostu batzuk: 

-Zeharkako kostuak: 

-Gerta litezkeen beste gastu batzuk: 
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Baldin eta kontratua egikaritzeko enplegatutako langileen soldaten kostua 

kontratuaren prezio osoan sartuta badago, erreferentziako lan-hitzarmenean 

oinarrituta zenbatetsitako soldata-gastuak zehaztuko dira lizitazioaren oinarrizko 

aurrekontuan, banakatuta eta generoaren eta lanbide-kategoriaren arabera bereizita. 

 
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari baino ez badio eragiten, honako 

hau adierazi behar da: 

 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. 

 
b) Kontratuaren finantzaketak urteko ekitaldiari eta etorkizuneko beste ekitaldi 

batzuei eragiten badie, honela idatziko da klausula: 

 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurreikusita dago urteko aurrekontuaren konturako 

finantzaketa, ………….. aurrekontu-aplikazioan. Halaber, aurrekontuen arloko eskumena 

duen organoak behar diren kredituak ezarriko ditu kontratu honek eragingo dien hurrengo 

ekitaldietako aurrekontuetan. 

 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA 

 

Dagokion faktura aurkeztu eta onesten denean ordainduko da kontratuaren prezioa, honela: 

………………………….. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan 

jasotzearren, honako hau adierazi behar da: ………………………………… da kontabilitate 

publikoaren arloan eskumena duen organoa; ……………………….. da kontratazio-organoa, 

eta ………………………………………………… ……………………………… da unitate 

hartzailea. 
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7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Prezioak berrikusi behar ez badira, hauxe adieraziko da: 

 
Kontratu honetan, ez dira berrikusi behar prezioak, SPKLren 103.1 artikuluari jarraituz. 

 

b) Prezioak berrikusi behar badira, hauxe adieraziko da: 

 
Espedientean egiaztatzen den bezala, kontratu honen prezioak berrikusi ahal izango dira, 

honako hauetan xedatutakoarekin bat etorriz: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

103.2 artikulua, martxoaren 30eko 2/2015 Legearen (Espainiako ekonomiaren 

desindexazioarena) 4. eta 5 artikuluetan aipatutako errege-dekretua, eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 104.etik 106.era bitarteko 

artikuluak. 

 
Formula hau aplikatu beharko da prezioak berrikustean: ............................................ 

 

8. BERMEAK 

 

Kontratuaren adjudikaziodunak behin betiko bermea jarri behar du, bere gain hartutako 

betebeharrak beteko dituela bermatzeko. Bermearen zenbatekoa adjudikazioaren 

zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa aparte. 

 

Berme hori jartzeko epea 16. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 
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II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 
Kontratu hau publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez adjudikatuko da, 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 166. artikulutik 171. artikulura artekoetan 

ezarritakoaren arabera, lege horretako 168. artikuluko …. letran jasotako kasua baita. 

 
Honako alderdi ekonomiko edo tekniko hauei buruz negoziatuko da parte-hartzaileekin: 

………………………………………………………………................ 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 
Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz, salbu eta prozedura honetako 

parte-hartzaileekiko negoziazio-faseari dagokienez, hura baliabide telematikoen bidez 

zein aurrez aurre egin ahal izango baita. Horrenbestez, udalaren eta lizitatzaileen arteko 

harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 
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12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 16.5 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 
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b) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 
Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.………………………………………………………………………………………………………… 

 
Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA (ez da nahitaezkoa prozedura honetan) 

 
Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 
- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 

 

15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA, EZAUGARRIAK ETA MODUA 

 
Proposamenak elektronikoki aurkeztu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoko Plataformaren bidez, prozeduran parte hartzeko gonbit-idazkian 

adierazitako epean; gonbita plataforma horren bidez ere egingo zaie kontratua lortzeko 

egokitzat eta gaitutzat jotzen diren enpresei. 

 

Udalaren kontratatzaile-profilean, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoko Plataforman baitago, eskuragarri egongo dira prozedura honetako agiri eta 

dokumentazio osagarriak. Hauxe da kontratatzailearen profilaren helbidea: 

………………….. 
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Hautagaiek eta lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, 

hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz, parte hartzeko eskaerak edo 

proposamenak jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango zaie 

informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, 

proposamenak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako hautagaiek eskaintzak egiteko 

behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen 

dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin 

izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. 

Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo 

da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar parte-hartzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, negoziazio fasean 

gerta litezkeen ondorioak gorabehera. Halaber, proposamenak aurkezteak berekin dakar 

kontratazio-mahaiari eta, hala badagokio, kontratazio-organoari, baimena ematea Euskal 

Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak 

kontsultatzeko. 
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Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

Proposamenak gutun-azal elektroniko batean aurkeztu behar dira, izenburuan hau jarrita: 

«………………………..… KONTRATATZEKO PUBLIZITATERIK GABEKO PROZEDURA 

NEGOZIATUAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA». Lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta egon behar du gutun-azalak, eta honako dokumentu hauek izango 

ditu: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 16.5 

klausuletakoak. Kontratazio-agiri europar bakarraren (KAEB) inprimakiaren 

araberakoa izango da adierazpena; klausula-agiri honen I. eranskinean dauden 

argibideei jarraituz bete daiteke. 
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Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

f)  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

g)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

h)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako adjudikazio-irizpideei buruzko 
dokumentuak. 
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16. AURKEZTUTAKO PROPOSAMENEN AZTERKETA, LIZITATZAILEEKIKO 

NEGOZIAZIOA ETA ADJUDIKAZIO-PROPOSAMENA 

 

Proposamenak aurkezteko epea igarota, SPKLren 169. eta 170. artikuluetan ezarritakoari 

jarraituz, honako jardun hauek egingo dira: 

 

1. ALDEZ AURREKO ESKAKIZUNAK BETETZEAREN AZTERKETA 

 

Kontratazio-mahaiak parte hartzeko eskaerak irekiko ditu elektronikoki, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, 

zuzentzeko moduko akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei 

jakinaraziko die, eta hiru egun naturaleko epea emango die akats horiek zuzentzeko. 

 

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako 

zuzentze-eskaerak. 

 

Ondoren, administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoaren arabera 

eskatzaileen izaera, gaitasuna eta kaudimena egiaztatuta, kontratazio-mahaiak 

aukeratuko du zeinek jarraitu behar duten prozeduran. 

 

2.  ONARTUTAKO ESKAINTZEN HASIERAKO BALIOESPENA 

 
Ondoren, zerbitzu tekniko negoziatzaileak hasierako -balioespen-txostena egingo du; 

horretan, adjudikazio-irizpideen arabera aztertuko ditu jasotako eskaintzak, eta 

adieraziko du bakoitzak zer ezaugarri eta onura dituen. 

 

Txostenean ez da jasoko lizitatzaileek konfidentzial izendatu duten informazioa, 

bereziki sekretu tekniko edo komertzialak. 

 
3.  LIZITATZAILEEKIKO NEGOZIAZIOA 

 
Onartutako lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzak hobetzea du helburu negoziazio 

faseak, eta honela egingo da: 
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1)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak negoziatzera gonbidatuko ditu lizitatzaileak; 

adieraziko die zer alderdi negoziagarri jaso diren agiri honetako 9. klausulan, 

eta jakinaraziko die zer ezaugarri eta onura dituzten beren eskaintzek eta 

jasotako gainera eskaintzek, gorago aipatutako hasierako balioespen-

txostenaren arabera. Komunikazio horretan ez da identifikatuko nork egin 

duen eskaintza bakoitza. 

 

Lizitatzaileek beren eskaintzetan emandako helbide elektronikora igorriko dira 

negoziatzeko gonbidapenak. 

 

2)  Lizitatzaileek hiru egun balioduneko epean erantzun beharko dute, eta beren 

hasierako eskaintza hobetu edo bere hartan mantendu; erantzuna 

kontratazio-organoari igorri behar diote, gutun-azal elektroniko batez. 

 

Eskaintza berriek zehazki adierazi behar dute zer hobekuntza eskaintzen 

duten, eta ez da onartuko eskaintza generikorik gainerako lizitatzaileek 

eskaini duten eskaintza onuragarrienaren baldintzak hobetzeari buruz. 

 

3)  Eskaintza berriek ematen duten emaitza kontuan hartuta, deia egin daiteke 

negoziazio-txanda gehiagotara, elektronikoki zein aurrez aurre, hobekuntza 

gehiago lortze aldera. Negoziazio-txanda bakoitzaren aurretik, aurreko 

txandan lortutako emaitzen berri emango zaie lizitatzaile guztiei, betiere zein 

lizitatzailek egin duen zein eskaintza adierazi gabe. 

 

4)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak, edo, bestela, kontratazio-organoak, 

negoziazioak amaitzea erabakitzen duenean, zerbitzu horrek akta bat egingo 

du zer jarduketa egin diren azaltzeko, eta txosten bat, zer emaitza lortu diren 

zehazteko; ondoren, kontratazio-mahaiari helaraziko dio espedientea. 

 

Negoziazioan, zainduko da lizitatzaile guztiek tratu bera jaso dezatela. Bereziki, ez da 

bereizkeriaz emango lizitatzaile batzuei besteen aldean abantaila eman diezaiekeen 

informaziorik. 
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Negoziazioak egiten ari dela, haien eskaintzak baztertu ez diren lizitatzaile guztiei 

idatziz jakinaraziko zaie egiten den edozein aldaketa, espezifikazio teknikoei 

dagokienez edo kontratazioaren beste edozein dokumentaziori dagokionez (salbu eta 

eskaintza guztiek bete beharreko kontratuaren xede den prestazioaren gutxieneko 

betekizunak ezartzen duena); hiru egun balioduneko epea emango zaie berrikusteko 

eta eskaintza berria aurkez dezaten. 

 

Prozedura egiten ari dela, gainerako lizitatzaileei ez zaizkie emango hautagairen edo 

lizitatzaileren batek komunikatu dituen datu konfidentzialtzat joak, berak aldez 

aurreko baimena eman gabe. 

 
4.  BEHIN BETIKO ESKAINTZAK ESKATZEA, JASOTZEA ETA BALIOESTEA 

 
Negoziazio-fasea amaitu ondoren, kontratazio-mahaiak horren berri emango die 

lizitatzaile guztiei, eta hiru egun balioduneko epea ezarriko du eskaintza berriak edo 

berrikusiak aurkezteko. 

 

Behin betiko eskaintzak jaso ondoren, kontratazio-mahaiak egiaztatuko du betetzen 

dituztela gutxieneko eskakizunak eta klausula-agirian ezarritako baldintza guztiak; 

balioetsiko ditu, ezarritako adjudikazio-irizpideen arabera; sailkatuko ditu, eta 

adjudikazio-proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

Eskaintzak lehenago balioetsiko dira balio-iritzietan oinarritutako irizpideen arabera, 

eta ondoren automatikoki zenbatestekoak diren irizpideen arabera. 

 



 

17 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA   Zerbitzuak, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez  

5.  LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar 

egun balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 

 

a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, kasuan 

kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio fiskaleko zenbakia, 

aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea eska daitekeenean. Hala ez 

bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako bat aurkeztu behar da: 

dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura edo -dokumentua, 

estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta egon behar baita 

zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 

Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 
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c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

d) Kaudimenari lotutako kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena edo kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk 

onartzen badira, hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………................................................................... 

 

d.2) Baldin eta sailkapenik ez badago kontratatzekoa den zerbitzurako, 

hauxe adierazi beharko da: 
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d) Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionalaren 

egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, 

gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
…..…………………………………………......................................................................... 

 

d.3) Kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen badira, 

testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko 

da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.4) Kontratua egikaritzeko ardura duten langileen erreferentziak eskatzen 

badira, testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak eta lan-

kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri dagokionez, 

nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela pertsona horiek aldatu 

administrazio honek aldez aurretik horretarako baimena eman gabe. Hori zuzenean 

egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen 

baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 
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proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 

Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 

Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 

h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 

Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 

Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 
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17. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 
Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 
Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 
Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 
Kasuak edo aldaerak 

 
a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 
Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 
Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 
b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 
Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 
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18. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 

 

III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

19. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, agiri honetan jasotako 

klausulei eta, hala badagokio, espedienteari erantsitako zehaztapen teknikoei jarraituz. 

Administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz 

zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal izango 

da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Kasua edo aldaera.- Herritarren onurarako zuzeneko prestazioak badakartza 

kontratuak, hauxe gehituko da: 

 

Halaber, honako betebehar hauek izango ditu kontratistak: 

 

a) Zerbitzua hitzartutako jarraitutasunaz eskaini behar du, eta partikularrei bermatu 

behar die zerbitzua erabiltzeko eskubidea xedatutako baldintzen arabera, eta 

ezarritako ordain ekonomikoaren truke, hala badagokio. 

 

b) Zerbitzua ondo dabilela zaintzea. 

 
c) Zerbitzuaren funtzionamenduak eskatzen dituen eragiketek hirugarrenei eragiten 

dizkieten kalteak ordaindu beharko ditu, salbu eta administrazioari egotz dakizkiokeen 

kausek eragin badute kaltea. 

 
d) Kontratuaren arabera entregatu behar dituen obrak eta instalazioak ondo zainduta eta 

ondo funtzionatzen dutela entregatu behar ditu. 

 
Zerbitzuari atxikitako ondasunak ezin izango dira enbargatu. 

 

Kontratistaren ez-betetze baten ondorioz zerbitzua larri nahasten bada, beste bitarteko 

batzuez ezin bada konpondu, eta administrazioak kontratua suntsiaraztea erabakitzen ez 

badu, administrazioak erabaki ahal izango du hura bahitzea edo atzematea harik eta 

nahasmendu hori amaitzen den arte. Nolanahi ere, benetan sortutako kalte eta galerak 

ordaindu beharko dizkio kontratistak administrazioari. 

 

Administrazioak beretzat gordeko ditu zerbitzuak ondo funtzionatzea bermatzeko behar diren 

zaintza-ahalak. 
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20. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren zerbitzuetan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan  indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 

Kasuak edo aldaerak. Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra 

badu kontratuaren xede den zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-

harremanetan, hauxe gehituko da: 

 

Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra du kontratuaren xede den 

zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-harremanetan; agiri honi atxikita dago haien lan-

baldintzei buruzko informazioa. Kontratistak subrogatzeko dituen betebeharrak bete ezean, 

agiri honetako 26. klausulan adierazitako zigorrak aplikatuko zaizkio. 

 

SPKLren 130. artikuluan ezarritakoaren arabera, subrogazioak ukitutako langileen ordaindu 

gabeko soldatei ere erantzun behar die kontratistak, baita sortutako Gizarte Segurantzako 

kuotei ere, kontratua suntsiarazi eta horiek kontratista berriak subrogatuko balitu ere, eta, 

kasu horretan, betebehar hori ez legokioke inola ere kontratista berriari. Hala gertatzen 

bada, soldata horiek ordaintzeke daudela egiaztatuta, dagokien zenbatekoa atxikiko dio 

udalak aurreko kontratistari, soldatak ordaintzea bermatzeko, eta ez dio itzuliko behin betiko 

bermea harik eta ordaindu direla egiaztatu arte. 
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21. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA EGIKARITZEN DEN 

BITARTEAN HIRUGARRENEI EGITEN ZAIZKIEN KALTEAK DIRELA ETA 

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratistak izango du kontratua 

egikaritzeko egin beharko diren eragiketek ekarritako kalte eta galeren erantzukizuna. 

 

22. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 205. artikuluan esanbidez adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege 

horren 203., 206. eta 207. artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 
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Dena den, kontratua aldatu ahal izango da, halaber, SPKLren 205. artikuluan esanbidez 

adierazitako baldintzetakoren bat betetzen bada, lege horren 203., 206. eta 207. 

artikuluetan xedatutakoari jarraituz, baldin eta horrekin aldatzen ez badira lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 
Testu finkoa 

 
Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 

 

23. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA  

 
Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

24. PRESTAZIOA HARTZEA ETA BERMEALDIA 

 
Kontratuaren xede den prestazioa amaitu eta gehienez hilabeteko epean, haren harrera-

ekitaldi formal eta positiboa gauzatuko da. 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 
Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, harrera 

formalaren egunetik aurrera, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. Epe horretan, egindako 

lan edo prestazioetan agertzen diren akatsen erantzukizuna izango du kontratistak. 

 
Epe hori igarotzen bada administrazioak eragozpenik jarri gabe, amaitutzat joko da 

kontratistaren erantzukizuna. 

 
b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 
Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 
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25. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Kontratua egikaritzeko epeak ez betetzea 

 

Kontratista, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, berandutzen bada kontratua 

egikaritzeko epean (epe osoa zein, halakorik bada, epe partzialak), administrazioak bi 

aukera izango ditu: kontratua suntsiaraztea (eta adjudikaziodunak bermea galdu), edo 

honako zigor hau ezartzea: zerbitzua behar bezala ematen berandutzen den eguneko 

0,60 euro kontratuaren prezioko 1.000 euroko (BEZa aparte). 

 

Berandutzeagatik ezartzen diren zigorren zenbatekoa kontratuaren prezioaren % 5en 

multiplo batera heltzen den bakoitzean, kontratazio-organoak aukera izango du 

kontratua suntsiarazteko, edo, bestela, kontratua egikaritzen jarrai dadin agintzeko, 

zigor gehiago ezarrita. 

 

B.  Prestazioen egikaritze partziala ez betetzea 

 

Kontratistak ez badu betetzen kontratuan zehaztutako prestazioen egikaritze partziala, 

eta horren errua berari egozten ahal bazaio, administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10en baliokidea 

den zigorra ezartzea. 

 

C. Prestazioa oker gauzatzea 

 

Prestazioa oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu; 

horietako bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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D.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez 

betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

E.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren 

% 50. 

 

F. Langileak subrogatzeko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen kontratuaren xede den zerbitzuak ukitutako langileak 

subrogatzearen arloan dituen betebeharrak, SPKLren 130.4 artikuluan ezarritakoa 

aplikatuz, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako 

bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 

 

26. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Zerbitzu-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 313. artikuluetan daude ezarrita. 
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27. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 
Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 
a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

28. AZPIKONTRATAZIOA 

 
Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

29. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 
Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 
Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 
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30. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

31. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO, HONAKO 

ARGIBIDE HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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II. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 
ADIERAZTEN DUT 

 
1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko  ..........................................................(e)ko 

epean eta honako prezio honetan: ...................................................................   % .....(e)ko 

BEZa. Prezio horretan sartuta daude kontzeptu guztiak: zergak, gastuak, edozein zerga 

esparrutako tasak eta arielak, eta kontratistaren industria-etekina, besteak beste. 

 
2) Ezagutzen ditut preskripzio teknikoen agiria, administrazio-klausula partikularren agiria eta 

kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta 

ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 

 
3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 
..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 
 Sinadura  
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ZERBITZU-EMAKIDA PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ 
KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA 

PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Emakida sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Emakida sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, emakida honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da  sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Emakida sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratua egikaritzeko guztirako epea ..................................................................... izango 

da, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Emakida sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion kontratua egikaritzeko guztirako epea, 

kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 



 

4 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                    Zerbitzu-emakida, prozedura irekiaren bidez  
 

4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO KANONA ETA KONTRATUAREN BALIO 

ZENBATETSIA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 
a) Emakida sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
1.- Lizitazioaren oinarrizko kanona urteko ............................. euro izango da; zenbatekoa 

hobetu dezakete lizitatzaileek beren eskaintzetan. 

 
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 
b) Emakida sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko kanona (lizitatzaileek hobetu 

dezakete beren eskaintzetan): 

 
1. sorta.- .............................................. €, urtean. 

 
2. sorta.- .............................................. €, urtean. 

 
3. sorta.- .............................................. €, urtean. 

(...) 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kontratu honen ezaugarri ekonomikoak kontuan hartuta, ez dago aurrekontu-

finantzaketaren beharrik. 

 

Halaber, SPKLren 14. eta 15. artikuluetan ezarritakoaren arabera, kontratista 

emakidadunak oso-osorik hartuko du bere gain zerbitzua egiteak dakarren eragiketa-

arriskua; horrenbestez, udalak ez dio inolako prestazio ekonomikorik emango kontratu honi 

loturik. 
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6. EMAKIDADUNAK KANONA ORDAINTZEAREN ARAUBIDEA 

 

Emakidadunak urtero ordainduko du emakidari dagokion kanona, udalak ematen dizkion 

jarraibideei eta lege-eskakizunei jarraituz. 

  

7. KANONAREN ZENBATEKOA BERRIKUSTEA 

 

Kontratua adjudikatu ondoren finkatu den emakidari dagokion kanonaren zenbatekoa 

urtero eguneratuko da kontsumoko prezioen indizearen arabera. 

 

8. BERMEAK 

 

Kontratu honetan bere gain hartutako betebeharrak betetzen direla bermatzeko, behin 

betiko bermea jarri beharko du zerbitzuaren emakidadunak; haren zenbatekoa 

………………… euro izango da, 107.4 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

Berme hori jartzeko epea 17. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 
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II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura irekiaren bidez adjudikatuko da, SPKLn ezarritakoari jarraituz; 

lege horretan eta bera garatzeko arauetan ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa 

izapidetzean. 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 
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12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 17.5 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

b) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute automatikoki 

zenbatestekoek balio-iritzi baten araberakoek baino, hauxe adierazi beharko da: 
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Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.………………………………………………………………………………………………………… 

 
Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 
c) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute balio-iritzi baten 

araberakoek automatikoki zenbatestekoek baino, hauxe adierazi beharko da 

klausula-agirian: 

 
Irizpide horietatik, honako hauek dira automatikoki zenbatestekoak eta haiek balioesteko 

erabiliko diren formulak: 

……………………………………………………………………….…………..……………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 
Hauek dira balio-iritzi baten araberako irizpideak, eta automatikoki zenbatestekoak baino 

lehenago balioetsiko dira: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

c.1) Adituen batzordea identifikatzen bada klausula-agirian, hauxe adieraziko da: 

 
Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Honako kide 

hauek osatuko dute batzordea: ………………………………… 

 
c.2) Aditu-batzordearen osaera kontratatzaile-profilean argitaratzen bada «B» 

gutun-azala ireki aurretik, hauxe adieraziko da: 

 
Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Erakunde honen 

kontratatzaile-profilean argitaratuko da nork osatzen duten batzordea, «B» gutun-azala ireki 

aurretik. 
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14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 

 

15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA EZAUGARRIAK, ETA AGIRIAK 

ESKURATZEKO BIDEA 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, baita udalaren 

kontratatzaile-profilean ere, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko 

Plataforman baitago. 

 

Proposamenak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi beharko dira, eta bitarteko elektronikoz 

aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ……….(e)ko ……………….aren ……(e)ko 

14:00ak baino lehen. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 
Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira plataforma horren bidez, ......... 

egun naturaleko epean, argitaratzen den egunaren biharamunetik, epearen azken eguneko 

14:00ak baino lehen. 
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Testu finkoa 
 
Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 
Lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo dokumentazio 

osagarriari buruz, jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango 

zaie informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 
SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, 

eskaintzak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako hautagaiek eskaintzak egiteko 

behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den adina. 

 
Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 
Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen dokumentua 

formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du 

aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-

organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da 

lizitatzailearen eskaintza. 

 
Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea klausula 

edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta kontratazio-mahaiari 

eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak kontsultatzeko. 
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Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 

 
Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

16. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA 

 

Lizitatzaileek hiru gutun-azal elektroniko aurkeztu beharko dituzte, lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta; klausula honetan adierazitako edukia izan beharko du bakoitzak. 

 

«A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA 

KAUDIMENA» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 
b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 17.5 
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klausuletakoak. Kontratazio-agiri europar bakarraren (KAEB) inprimakiaren 

araberakoa izango da adierazpena; klausula-agiri honen I. eranskinean dauden 

argibideei jarraituz bete daiteke. 

 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c) Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

«B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «BALIO-IRITZIEN BIDEZKO BALIOESPEN-

IRIZPIDEAK» 

 

Gutun-azal horretan, agiri honen 13. klausulan adierazitako balio-iritzien araberako 

irizpideei erreferentzia egiten dieten agiriak jasoko dira. 
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«C» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «AUTOMATIKOKI BALIOESTEKO 

IRIZPIDEAK» 

 

Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Kanon-proposamena, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki zenbatestekoak 

diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Onartzen bada lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, honako hau adierazi beharko da: 

 

Lizitatzaileek aldaerak edo alternatibak sar ditzakete beren proposamenetan, 

kontratuaren xedea hobetzeari begira. Kasu horretan, honako elementu hauen gainekoak 

baino ezin izango dira izan: 

........................................................................................................... 

 

b) Ez bada onartzen lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, ez da ezer adieraziko. 

 

17. AURKEZTUTAKO AGIRIAK IREKI ETA PROZESATZEA; ENPRESAK 

AUKERATZEA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako jardun hauek egingo dira: 

 
1.  «A» GUTUN-AZALA IREKI 

 
Mahaiak «A» gutun-azala irekiko du elektronikoki, eta hartan sartutako dokumentazioa 

kalifikatuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, zuzentzeko moduko 

akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei jakinaraziko die hori, 

eta hiru egun naturaleko epea emango die akatsok zuzentzeko. 
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Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako 

zuzentze-eskaerak. 

2. «B» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«B» gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioa, zeina balio-iritzi baten araberako 

irizpideei buruzkoa baita, kontratatzaile-profilean gutxienez 48 ordu lehenago 

argitaratuko den leku, egun eta ordu batean irekiko da. Horri dagokionez, 

dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, mahaiak sei egun 

balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, maiatzaren 8ko 

817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera, zeinak Sektore 

Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen baitu. 

 

3.  «C» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«B» gutun-azaleko dokumentazioa ireki eta balioetsi ondoren, kontratazio-mahaiak 

«C» gutun-azala irekiko du, udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko den egunean 

eta orduan. Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu 

behar badira, mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak 

egiteko, 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikulua analogiaz aplikatuz. 

 

Ekitaldi horretan, jakinaraziko da zer balioespen eman zaion balio-iritzi baten 

araberako irizpide bakoitzari. 

 

4.  ESKAINTZAK SAILKATU 

 

Irizpide guztiak balioetsi ondoren, aurkeztutako proposamenak puntuazio handienetik 

txikienera sailkatuko ditu kontratazio-mahaiak, eta, egin beharreko jarduketak egin 

ondoren, kontratua adjudikatzeko proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 

Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; administrazioaren aurrean ez du eskubiderik 

eskuratuko harik eta kontratua formalizatu arte. 
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5.  LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar egun 

balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 

 

a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, 

kasuan kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio 

fiskaleko zenbakia, aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea 

eska daitekeenean. Hala ez bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako 

bat aurkeztu behar da: dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura 

edo -dokumentua, estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta 

egon behar baita zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 

Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 
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c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

d) Kaudimenari lotutako kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena edo kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk 

onartzen badira, hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………................................................................... 

 

d.2) Baldin eta sailkapenik ez badago kontratatzekoa den zerbitzurako, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionalaren 

egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. 
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Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko 

kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
…..…………………………………………......................................................................... 

 

d.3) Kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen badira, 

testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko 

da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.4) Kontratua egikaritzeko ardura duten langileen erreferentziak eskatzen 

badira, testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak eta lan-

kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri dagokionez, 

nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela pertsona horiek aldatu 

administrazio honek aldez aurretik horretarako baimena eman gabe. Hori zuzenean 

egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen 

baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 
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e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 

Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 

Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 

h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 
Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 
Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 
Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 
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18. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 
Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 
Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 
Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 
Kasuak edo aldaerak 

 
a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 
Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 
Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 
b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 
Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 
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19. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 

 

 

III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

20. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, agiri honetan jasotako 

klausulei eta, hala badagokio, espedienteari erantsitako zehaztapen teknikoei jarraituz. 

Administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz 

zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 
Kasua edo aldaera.- Emakida zerbitzu publiko batena bada, hauxe gehituko da: 

 
Administrazioak beretzat gordeko ditu zerbitzuak ondo funtzionatzea bermatzeko behar 

diren zaintza-ahalak. 

 

21. KONTRATISTAREN BETEBEHAR OROKORRAK 

 
Honako betebehar hauek bete beharko ditu emakidadunak: 

 
a) Zerbitzua antolatu eta eman beharko du, betiere kontratuan ezarritako ezaugarriak zorrotz 

betez eta kontratuan ezarritako epeetan. 

 
b) Zerbitzua hitzartutako jarraitutasunaz eskaini behar du, eta partikularrei bermatu behar die 

eskubidea izango dutela zerbitzua erabiltzeko, xedatutako baldintzen arabera eta 

onetsitako tarifen barruko ordain ekonomikoaren truke, hala badagokio. Bete delako 

azkentzen bada kontratua, kontratu berria formalizatzen den arte zerbitzua ematen jarraitu 

beharko du kontratistak. 

 
c) Zaindu beharko du zerbitzua ondo dabilela, eta behar diren jarraibideak eman ahal izango 

ditu, hargatik eragotzi gabe udalari legez dagozkion ahalmenak. 

 
d) Zerbitzuaren funtzionamenduak eskatzen dituen eragiketek hirugarrenei eragiten dizkieten 

kalteak ordaindu beharko ditu, salbu eta udalari egotzi dakizkiokeen kausek eragin badute 

kaltea. 

 
e) Nazionalitateagatik ez diskriminatzeko printzipioa errespetatu behar du, Europako 

Erkidegoko kide diren estatuetako enpresei edo Munduko Merkataritza Antolakundearen 

Kontratazio Publikoetarako Akordioa sinaturik duten estatuetako enpresei dagokienez, 

zerbitzu-emakida honen kontratuaren ondorioz hornidura-kontraturik egin behar badu. 

 
f) Legerian, administrazio-klausula partikularren agirian eta kontratuaren gainerako 

dokumentazioan ezarritako beste betebehar guztiak. 
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22. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 
 

Kontratu honen xede diren zerbitzuetan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan  indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 
Kasuak edo aldaerak. Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra 

badu kontratuaren xede den zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-

harremanetan, hauxe gehituko da: 

 
Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra du kontratuaren xede den 

zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-harremanetan; agiri honi atxikita dago haien lan-

baldintzei buruzko informazioa. Kontratistak subrogatzeko dituen betebeharrak bete ezean, 

agiri honetako 26. klausulan adierazitako zigorrak aplikatuko zaizkio. 

 
SPKLren 130. artikuluan ezarritakoaren arabera, subrogazioak ukitutako langileen ordaindu 

gabeko soldatei ere erantzun behar die kontratistak, baita sortutako Gizarte Segurantzako 

kuotei ere, kontratua suntsiarazi eta horiek kontratista berriak subrogatuko balitu ere, eta, 

kasu horretan, betebehar hori ez legokioke inola ere kontratista berriari. Hala gertatzen 

bada, soldata horiek ordaintzeke daudela egiaztatuta, dagokien zenbatekoa atxikiko dio 

udalak aurreko kontratistari, soldatak ordaintzea bermatzeko, eta ez dio itzuliko behin betiko 

bermea harik eta ordaindu direla egiaztatu arte. 

 

23. KONTRATUAREN ALDAKETAK 
 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 
Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 290. artikuluan esanbidez jasotako 

kasuetan eta baldintzetan, betiere horrekin ez badira aldatzen lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 
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b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 290. artikuluan esanbidez 

jasotako kasuetan eta baldintzetan ere aldatu ahal izango da kontratua, horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 

 

24. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

25. EMAKIDA AMAITZEA ETA BERMEALDIA 

 

Emakidaren epea amaitzen denean, administrazioari itzuliko zaio zerbitzua; kontratuaren 

arabera itzuli behar dituen obrak zein instalazioak entregatu behar ditu kontratistak, ondo 

zainduta eta ondo funtzionatzen dutela. 
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Emakida amaitu aurreko ………………..-(e)ko epean, udalak behar diren neurriak hartu ahal 

izango ditu ondasunak hitzartutako baldintzetan eman dakizkion. 

 

Administrazioari itzuliko zaizkion emakidari atxikitako ondasunak ezin izango dira enbargatu. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, zerbitzua 

administrazioari itzultzen zaion egunetik, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen 

Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. Epe horretan, 

emakidari atxikita egondako ondasunetan agertzen diren hutsen edo akatsen erantzukizuna 

izango du kontratistak. 

 
Epe hori igarotzen bada administrazioak eragozpenik jarri gabe, amaitutzat joko da 

kontratistaren erantzukizuna. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 

 

 

26. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Zerbitzu-ematea partzialki ez betetzea 

 

Baldin eta kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, ez badu betetzen 

emakidaren xede den zerbitzuaren emate partziala, administrazioak bi aukera izango 

ditu: kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10eko 

baliokidea den zigorra ezartzea. 
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B.  Zerbitzua oker gauzatzea 

Emakidaren xedea den zerbitzua oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri 

ahal izango ditu; zigor bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren 

% 10etik gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu 

hitzartutako prezioaren % 50.  

 

C.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez 

betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

D.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren 

% 50. 

 

E.  Langileak subrogatzeko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen kontratuaren xede den zerbitzuak ukitutako langileak 

subrogatzearen arloan dituen betebeharrak, SPKLren 130.4 artikuluan ezarritakoa 

aplikatuz, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako 

bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 
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27. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Zerbitzu-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 294. artikuluetan daude ezarrita. 

 

28. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

29. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 
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IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

30. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

31. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

32. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 
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du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO HONAKO ARGIBIDE 

HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 
 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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II. ERANSKINA. KANON-PROPOSAMENAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 
ADIERAZTEN DUT 

 
1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko honako kanon honen truke: 

....................................................€. 

 

2) Ezagutzen ditut preskripzio teknikoen agiria, administrazio-klausula partikularren agiria eta 

kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta 

ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 

 

3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 
 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 
 Sinadura 



 

1 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                    Zerbitzu-emakida, prozedura mugatuaren bidez 
 



 

2 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA                    Zerbitzu-emakida, prozedura mugatuaren bidez 
 

 ZERBITZU-EMAKIDA PROZEDURA  
MUGATUAREN BIDEZ KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-

KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Emakida sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Emakida sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, emakida honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da  sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Emakida sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratua egikaritzeko guztirako epea ..................................................................... izango 

da, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Emakida sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
 

Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion kontratua egikaritzeko guztirako epea, 

kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO KANONA ETA KONTRATUAREN BALIO 

ZENBATETSIA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 
a) Emakida sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
1.- Lizitazioaren oinarrizko kanona urteko ............................. euro izango da; zenbatekoa 

hobetu dezakete lizitatzaileek beren eskaintzetan. 

 
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 
b) Emakida sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko kanona (lizitatzaileek hobetu 

dezakete beren eskaintzetan): 

 
1. sorta.- .............................................. €, urtean. 

 
2. sorta.- .............................................. €, urtean. 

 

3. sorta.- .............................................. €, urtean. 

(...) 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kontratu honen ezaugarri ekonomikoak kontuan hartuta, ez dago aurrekontu-

finantzaketaren beharrik. 

 

Halaber, SPKLren 14. eta 15. artikuluetan ezarritakoaren arabera, kontratista 

emakidadunak oso-osorik hartuko du bere gain zerbitzua egiteak dakarren eragiketa-

arriskua; horrenbestez, udalak ez dio inolako prestazio ekonomikorik emango kontratu honi 

loturik. 
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6. EMAKIDADUNAK KANONA ORDAINTZEAREN ARAUBIDEA 

 

Emakidadunak urtero ordainduko du emakidari dagokion kanona, udalak ematen dizkion 

jarraibideei eta lege-eskakizunei jarraituz. 

 

7. KANONAREN ZENBATEKOA BERRIKUSTEA 

 

Kontratua adjudikatu ondoren finkatu den emakidari dagokion kanonaren zenbatekoa urtero 

eguneratuko da kontsumoko prezioen indizearen arabera. 

 

8. BERMEAK 

 

Kontratu honetan bere gain hartutako betebeharrak betetzen direla bermatzeko, behin 

betiko bermea jarri beharko du zerbitzuaren emakidadunak; haren zenbatekoa 

………………… euro izango da, 107.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz. 

 

Berme hori jartzeko epea 17. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 
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II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau prozedura mugatuaren bidez adjudikatuko da, SPKLn ezarritakoari jarraituz; 

lege horretan eta bera garatzeko arauetan ezarritako jardunei jarraituko zaie adjudikazioa 

izapidetzean. 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, udalaren eta 

lizitatzaileen arteko harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-profilean), 

edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean argitaratzen 

kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez badu 

edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 
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12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 
 
Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 19.4 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 
Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 
Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 
13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 
Kasuak edo aldaerak 
 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 
 
Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 
b) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute automatikoki 

zenbatestekoek balio-iritzi baten araberakoek baino, hauxe adierazi beharko da: 

 
Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.…………………………………………………………………………………………………………  
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Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

c) Bi motetakoak badira irizpideak, eta pisu handiagoa badute balio-iritzi baten 

araberakoek automatikoki zenbatestekoek baino, hauxe adierazi beharko da 

klausula-agirian: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira automatikoki zenbatestekoak eta haiek balioesteko 

erabiliko diren formulak: 

……………………………………………………………………….…………..……………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

Hauek dira balio-iritzi baten araberako irizpideak, eta automatikoki zenbatestekoak baino 

lehenago balioetsiko dira: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

c.1) Adituen batzordea identifikatzen bada klausula-agirian, hauxe adieraziko da: 

 

Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Honako kide 

hauek osatuko dute batzordea: ………………………………….. 

 

c.2) Aditu-batzordearen osaera kontratatzaile-profilean argitaratzen bada «B» 

gutun-azala ireki aurretik, hauxe adieraziko da: 

 

Aditu-batzorde batek balioetsiko ditu balio-iritzi baten araberako irizpideak. Erakunde honen 

kontratatzaile-profilean argitaratuko da nork osatzen duten batzordea, «B» gutun-azala ireki 

aurretik. 
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d) Eskaintza nabarmenki baxuegien edo neurrigabeen kontzeptua erabili nahi ez 

bada prozeduran, ez da ezer erantsiko. 

 

e) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpideetako bat, hau adieraz daiteke: 

 

Honako muga hauek hartuko dira kontuan eskaintza nabarmenki baxuegien ondorioz 

proposamenak bete ezin izango direla irizteko: 

…………………………………………………………………………………………….   

 

f) Eskaintza nabarmenki baxuegien kontzeptua erabili nahi bada prozeduran, eta 

hori bada eskaintza balioesteko irizpide bakarra, hauxe adierazi beharko da: 

 

Eskaintza nabarmenki baxuegia denetz erabakitzeko, Administrazio Publikoen Kontratuei 

buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 85. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako 

parametro objektiboak aplikatuko dira, aurkeztutako eskaintza baliodunak erreferentziatzat 

hartuta. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 
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15. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA, KLAUSULA-AGIRIETARAKO SARBIDEA 

ETA PROZEDURA HONETAN PARTE HARTZEAREN EZAUGARRIAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, baita udalaren 

kontratatzaile-profilean ere, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko 

Plataforman baitago. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 
Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 

Testu finkoa 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 
Hautagaiek eta lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, 

hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz, parte hartzeko eskaerak edo 

proposamenak jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango zaie 

informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 
SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, parte 

hartzeko eskaerak edo proposamenak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako 

hautagaiek eskaintzak egiteko behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen 

den adina. 
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Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Parte hartzeko eskaera bateko edo eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar 

bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak 

fitxategi akastunean zegoen dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago 

aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako 

jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak 

aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea klausula 

edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta kontratazio-mahaiari 

eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du aurkeztu parte hartzeko eskaera bat eta proposamen bat 

baino gehiago; dena den, aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi 

baterako enpresa-elkarte baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik 

bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau 

horiek hautsiz gero, ez da onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako eskaerarik edo 

proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 
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16. PARTE HARTZEKO ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 
 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi beharko dira, eta bitarteko elektronikoz 

aurkeztu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko Plataformaren 

bidez, ……….(e)ko ……………….aren ……(e)ko 14:00ak baino lehen. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoko Plataformaren bidez, ......... egun naturaleko epean, argitaratzen den 

egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen azken eguneko 14:00ak baino lehen. 

 

Testu finkoa 

 

Parte hartzeko eskaerak gutun-azal elektroniko batean aurkeztu beharko dira: 

«PROZEDURAN PARTE HARTZEKO ESKAERA» izango du izenburua; lizitatzaileak edo 

haren ordezkariak sinatuta egon beharko du, eta dokumentu hauek izango ditu: 

 
a)  Izangaiak berak edo haren ordezkariak sinatutako eskaera bat, I. eranskinean 

ezarritako ereduaren arabera idatzita. 

 
b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 
Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 19.4 klausulan. 

Kontratazio-agiri europar bakarraren inprimakiaren araberakoa izango da 

adierazpena; klausula-agiri honen II. eranskinean dauden argibideei jarraituz bete 

daiteke. 

 
Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 
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c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 

e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

17. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA, HAREN TRATAMENDUA, 

ETA HAUTAGAIAK AUKERATZEA 

 

Kontratazio-mahaiak parte hartzeko eskaerak irekiko ditu elektronikoki, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, 

zuzentzeko moduko akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei 

jakinaraziko die, eta hiru egun naturaleko epea emango die akats horiek zuzentzeko. 

 

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako zuzentze-eskaerak. 

 

Ondoren, eskatzaileen izaera, gaitasuna eta kaudimena administrazio-klausula partikularren 

agiri honetan ezarritakoaren arabera egiaztatuta, kontratazio-mahaiak aukeratuko du zeinek 

pasatu behar duten hurrengo fasera. 
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18. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 
 

……………………… egun naturaleko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoko Plataformaren bidez horretarako gonbidapena komunikatzen denetik, 

lizitatzaileek bi gutun-azal elektroniko aurkeztu beharko dituzte, lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta; honako eduki hauek izan behar ditu gutun-azal bakoitzak: 

 

«A» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «BALIO-IRITZIEN BIDEZKO 

BALIOESPEN-IRIZPIDEAK» 

 
Gutun-azal horretan, agiri honen 13. klausulan adierazitako balio-iritzien araberako 

irizpideei erreferentzia egiten dieten agiriak jasoko dira. 

 

«B» GUTUN-AZAL ELEKTRONIKOA.- «AUTOMATIKOKI BALIOESTEKO 

IRIZPIDEAK» 

 
Agiri hauek izango ditu gutun-azalak: 

 

a)  Proposamen ekonomikoa, III. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 
c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako automatikoki zenbatestekoak 

diren gainerako irizpideei buruzkoak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Onartzen bada lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, honako hau adierazi beharko da: 

 

Lizitatzaileek aldaerak edo alternatibak sar ditzakete beren proposamenetan, 

kontratuaren xedea hobetzeari begira. Kasu horretan, honako elementu hauen gainekoak 

baino ezin izango dira izan: 

........................................................................................................... 

 

b) Ez bada onartzen lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, ez da ezer adieraziko. 
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19. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA ETA HAREN 

TRATAMENDUA, ETA ESKAINTZAK BALIOESTEA 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako jardun hauek egingo dira: 

 

1.  «A» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«A» gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioa, zeina balio-iritzi baten araberako 

irizpideei buruzkoa baita, kontratatzaile-profilean gutxienez 48 ordu lehenago 

argitaratuko den egun eta ordu batean irekiko da. Horri dagokionez, dokumentazio 

horretan akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, mahaiak sei egun balioduneko 

epea emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege 

Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera, zeinak Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen baitu. 

 

2. «B» GUTUN-AZALA IREKI 

 

«A» gutun-azaleko dokumentazioa ireki eta balioetsi ondoren, kontratazio-mahaiak 

«B» gutun-azala irekiko du, udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko den egunean 

eta orduan. Horri dagokionez, dokumentazio horretan akatsak edo gabeziak zuzendu 

behar badira, mahaiak sei egun balioduneko epea emango du, gehienez, zuzenketak 

egiteko, 817/2009 Errege Dekretuaren 27. artikulua analogiaz aplikatuz. 

 

Ekitaldi horretan, jakinaraziko da zer balioespen eman zaion balio-iritzi baten 

araberako irizpide bakoitzari. 

 

3.  ESKAINTZAK SAILKATU 

 

Irizpide guztiak balioetsi ondoren, aurkeztutako proposamenak puntuazio handienetik 

txikienera sailkatuko ditu kontratazio-mahaiak, eta, egin beharreko jarduketak egin 

ondoren, kontratua adjudikatzeko proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 
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Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

SPKLren 149. artikuluan xedatutakoaren arabera, nabarmenki baxuegitzat jotzeko 

moduko eskaintzaren bat identifikatuz gero, eskaintza nabarmenki baxuegitzat jotzeko, 

aldez aurretik, entzun egin behar zaio eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileari (edo 

lizitatzaileei), eta dagokion zerbitzuak aholkularitza teknikoa eman beharko du.  

 

Kasu horretan, lizitatzaileak emandako arrazoiak eta eskatutako txostenak aintzat 

hartuta, administrazioaren nahierara betetzeko gaitasuna dutela irizten zaien 

proposamenetatik ekonomikoki onuragarrien denari adjudikatzea erabakiko du 

kontratazio-organoak. 

 

Kontratazio-organoak uste badu eskaintza ezin dela bete balio nabarmenki baxuegiak 

izateagatik, sailkapenetik baztertuko du, eta eskaintzarik onenari adjudikatzea 

erabakiko du, proposamenak sailkatu diren ordenari jarraituz. 

 

Egindako jardun guztien berri emango da espedientean, eta aktetan jaso, nahitaez 

idatzi beharko baitira aktak. 

 

4.  LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar egun 

balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 

 

a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, 

kasuan kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio 

fiskaleko zenbakia, aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea 
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eska daitekeenean. Hala ez bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako 

bat aurkeztu behar da: dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura 

edo -dokumentua, estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta 

egon behar baita zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 

Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 

 

c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

d) Kaudimenari lotutako kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena edo kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk 

onartzen badira, hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 
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- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………................................................................... 

 

d.2) Baldin eta sailkapenik ez badago kontratatzekoa den zerbitzurako, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionalaren 

egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, 

gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
…..…………………………………………......................................................................... 

 

d.3) Kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen badira, 

testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko 

da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 
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d.4) Kontratua egikaritzeko ardura duten langileen erreferentziak eskatzen 

badira, testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 
Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak eta lan-

kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri dagokionez, 

nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela pertsona horiek aldatu 

administrazio honek aldez aurretik horretarako baimena eman gabe. Hori zuzenean 

egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen 

baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 
e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 
Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 
Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 

h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 
Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 
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Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

20. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 

Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 
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ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 

Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 

 

21. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 
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III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

22. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, agiri honetan jasotako 

klausulei eta, hala badagokio, espedienteari erantsitako zehaztapen teknikoei jarraituz. 

Administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz 

zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Kasua edo aldaera.- Emakida zerbitzu publiko batena bada, hauxe gehituko da: 

 

Administrazioak beretzat gordeko ditu zerbitzuak ondo funtzionatzea bermatzeko behar 

diren zaintza-ahalak. 
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23. KONTRATISTAREN BETEBEHAR OROKORRAK 

 

Honako betebehar hauek bete beharko ditu emakidadunak: 

 

a) Zerbitzua hitzartutako jarraitutasunaz eskaini behar du, eta partikularrei bermatu behar die 

eskubidea izango dutela zerbitzua erabiltzeko, xedatutako baldintzen arabera eta onetsitako 

tarifen barruko ordain ekonomikoaren truke, hala badagokio. Bete delako azkentzen bada 

kontratua, kontratu berria formalizatzen den arte zerbitzua ematen jarraitu beharko du 

kontratistak. 

 

b) Zaindu beharko du zerbitzua ondo dabilela, eta behar diren jarraibideak eman ahal izango 

ditu, hargatik eragotzi gabe udalari legez dagozkion ahalmenak. 

 

c) Zerbitzuaren funtzionamenduak eskatzen dituen eragiketek hirugarrenei eragiten dizkieten 

kalteak ordaindu beharko ditu, salbu eta udalari egotzi dakizkiokeen kausek eragin badute 

kaltea. 

 

d) Nazionalitateagatik ez diskriminatzeko printzipioa errespetatu behar du, Europako 

Erkidegoko kide diren estatuetako enpresei edo Munduko Merkataritza Antolakundearen 

Kontratazio Publikoetarako Akordioa sinaturik duten estatuetako enpresei dagokienez, 

zerbitzu-emakida honen kontratuaren ondorioz hornidura-kontraturik egin behar badu. 

 

e) Legerian, administrazio-klausula partikularren agirian eta kontratuaren gainerako 

dokumentazioan ezarritako beste betebehar guztiak. 

 

24. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren zerbitzuetan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan  indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 
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Kasuak edo aldaerak. Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra 

badu kontratuaren xede den zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-

harremanetan, hauxe gehituko da: 

 

Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra du kontratuaren xede den 

zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-harremanetan; agiri honi atxikita dago haien lan-

baldintzei buruzko informazioa. Kontratistak subrogatzeko dituen betebeharrak bete ezean, 

agiri honetako 26. klausulan adierazitako zigorrak aplikatuko zaizkio. 

 

SPKLren 130. artikuluan ezarritakoaren arabera, subrogazioak ukitutako langileen ordaindu 

gabeko soldatei ere erantzun behar die kontratistak, baita sortutako Gizarte Segurantzako 

kuotei ere, kontratua suntsiarazi eta horiek kontratista berriak subrogatuko balitu ere, eta, 

kasu horretan, betebehar hori ez legokioke inola ere kontratista berriari. Hala gertatzen 

bada, soldata horiek ordaintzeke daudela egiaztatuta, dagokien zenbatekoa atxikiko dio 

udalak aurreko kontratistari, soldatak ordaintzea bermatzeko, eta ez dio itzuliko behin betiko 

bermea harik eta ordaindu direla egiaztatu arte. 
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25. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 290. artikuluan esanbidez jasotako 

kasuetan eta baldintzetan, betiere horrekin ez badira aldatzen lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 290. artikuluan esanbidez 

jasotako kasuetan eta baldintzetan ere aldatu ahal izango da kontratua, horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 
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26. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 
Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

27. EMAKIDA AMAITZEA ETA BERMEALDIA 

 
Emakidaren epea amaitzen denean, administrazioari itzuliko zaio zerbitzua; kontratuaren 

arabera itzuli behar dituen obrak zein instalazioak entregatu behar ditu kontratistak, ondo 

zainduta eta ondo funtzionatzen dutela. 

 
Emakida amaitu aurreko ………………..-(e)ko epean, udalak behar diren neurriak hartu ahal 

izango ditu ondasunak hitzartutako baldintzetan eman dakizkion. 

 

Administrazioari itzuliko zaizkion emakidari atxikitako ondasunak ezin izango dira enbargatu. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, zerbitzua 

administrazioari itzultzen zaion egunetik, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen 

Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. Epe horretan, 

emakidari atxikita egondako ondasunetan agertzen diren hutsen edo akatsen erantzukizuna 

izango du kontratistak. 

 
Epe hori igarotzen bada administrazioak eragozpenik jarri gabe, amaitutzat joko da 

kontratistaren erantzukizuna. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 
Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 
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28. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 
A.  Zerbitzu-ematea partzialki ez betetzea 

 
Baldin eta kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, ez badu betetzen 

emakidaren xede den zerbitzuaren emate partziala, administrazioak bi aukera izango 

ditu: kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10eko 

baliokidea den zigorra ezartzea. 

 

B.  Zerbitzua oker gauzatzea 

 
Emakidaren xedea den zerbitzua oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri 

ahal izango ditu; zigor bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren 

% 10etik gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu 

hitzartutako prezioaren % 50.  

 

C.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 

 

D. Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze 

horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren 

% 50. 
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E.  Langileak subrogatzeko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen kontratuaren xede den zerbitzuak ukitutako langileak 

subrogatzearen arloan dituen betebeharrak, SPKLren 130.4 artikuluan ezarritakoa 

aplikatuz, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako 

bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 

 

29. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Zerbitzu-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 294. artikuluetan daude ezarrita. 

 

30. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

31. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 
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IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

32. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

33. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

34. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 
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du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. LIZITATZAILEEK PARTE HARTZEKO AURKEZTU BEHARREKO 
ESKAERAREN EREDUA 

 

 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Neure izenean, edo honako honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko, eta eskatzen dut 

lizitazioan onar nazatela eta gonbida nazatela proposamena aurkeztera, prozedura 

horretan onartua izateko eskakizun objektiboetan eta kaudimen-eskakizunetan oinarrituta, 

haiek betetzen ditudala egiaztatu ahal izango baititut. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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II. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO, HONAKO 

ARGIBIDE HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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III. ERANSKINA. KANON-PROPOSAMENAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 
ADIERAZTEN DUT 

 

1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko honako kanon honen truke: 

....................................................€. 

 
2) Ezagutzen ditut preskripzio teknikoen agiria, administrazio-klausula partikularren agiria eta 

kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta 

ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 

 
3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 
..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 
 Sinadura 
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ZERBITZU-EMAKIDA LIZITAZIO NEGOZIATUKO 
PROZEDURAREN BIDEZ KONTRATATZEKO 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA 
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 

Kasuak edo aldaerak 
 

a) Emakida sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Emakida sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, emakida honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da  sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Emakida sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratua egikaritzeko guztirako epea ..................................................................... izango 

da, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Emakida sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
 

Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion kontratua egikaritzeko guztirako epea, 

kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO KANONA ETA KONTRATUAREN BALIO 

ZENBATETSIA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 
a) Emakida sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
1.- Lizitazioaren oinarrizko kanona urteko ............................. euro izango da; zenbatekoa 

hobetu dezakete lizitatzaileek beren eskaintzetan. 

 
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 
b) Emakida sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko kanona (lizitatzaileek hobetu 

dezakete beren eskaintzetan): 

 

1. sorta.- .............................................. €, urtean. 

 
2. sorta.- .............................................. €, urtean. 

 
3. sorta.- .............................................. €, urtean. 

(...) 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kontratu honen ezaugarri ekonomikoak kontuan hartuta, ez dago aurrekontu-

finantzaketaren beharrik. 

 

Halaber, SPKLren 14. eta 15. artikuluetan ezarritakoaren arabera, kontratista 

emakidadunak oso-osorik hartuko du bere gain zerbitzua egiteak dakarren eragiketa-

arriskua; horrenbestez, udalak ez dio inolako prestazio ekonomikorik emango kontratu honi 

loturik. 
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6. EMAKIDADUNAK KANONA ORDAINTZEAREN ARAUBIDEA 

 

Emakidadunak urtero ordainduko du emakidari dagokion kanona, udalak ematen dizkion 

jarraibideei eta lege-eskakizunei jarraituz. 

 

7. KANONAREN ZENBATEKOA BERRIKUSTEA 

 

Kontratua adjudikatu ondoren finkatu den emakidari dagokion kanonaren zenbatekoa urtero 

eguneratuko da kontsumoko prezioen indizearen arabera. 

 

8. BERMEAK 

 

Kontratu honetan bere gain hartutako betebeharrak betetzen direla bermatzeko, behin 

betiko bermea jarri beharko du zerbitzuaren emakidadunak; haren zenbatekoa 

………………… euro izango da, 107.4 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

Berme hori jartzeko epea 19. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 
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II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 

Kontratu hau lizitazio negoziatuko prozeduraren bidez adjudikatuko da, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen 166. artikulutik 171. artikulura artekoetan ezarritakoaren arabera, 

lege horren 167. artikuluko …. letran jasotako kasua baita. 

 

Honako alderdi ekonomiko edo tekniko hauei buruz negoziatuko da parte-hartzaileekin: 

………………………………………………………………...... 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz, salbu eta prozedura honetako 

parte-hartzaileekiko negoziazio-faseari dagokienez, hura baliabide telematikoen bidez 

zein aurrez aurre egin ahal izango baita. Horrenbestez, udalaren eta lizitatzaileen arteko 

harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 
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Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 19.4 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

 

b) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.………………………………………………………………………………………………………… 

 

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 
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15. LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA, KLAUSULA-AGIRIETARAKO SARBIDEA 

ETA PROZEDURA HONETAN PARTE HARTZEAREN EZAUGARRIAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Lizitazio hau Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratuko da, baita udalaren 

kontratatzaile-profilean ere, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko 

Plataforman baitago. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 
Lizitazio hau Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratuko da, zeina Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataforman baitago. 

 
 

Testu finkoa 

 

Honako helbide honen bidez sartu ahal izango da Udalaren kontratatzaile-profilean: 

………………….. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira klausula-agiriak eta 

dokumentazio osagarria. 

 

Hautagaiek eta lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, 

hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz, parte hartzeko eskaerak edo 

proposamenak jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango zaie 

informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 
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SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, parte 

hartzeko eskaerak edo proposamenak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako 

hautagaiek eskaintzak egiteko behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen 

den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Parte hartzeko eskaera bateko edo eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar 

bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak 

fitxategi akastunean zegoen dokumentua formatu digitalean aurkezteko. Geroago 

aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako 

jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-organoak ikusten badu dokumentuak 

aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzea klausula 

edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta kontratazio-mahaiari 

eta kontratazio-organoari baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta 

Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du aurkeztu parte hartzeko eskaera bat eta proposamen bat 

baino gehiago; dena den, aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi 

baterako enpresa-elkarte baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik 

bakarka aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau 

horiek hautsiz gero, ez da onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako eskaerarik edo 

proposamenik. 

 



 

11 
 

 ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOAREN ESKULIBURUA              Zerbitzu-emakida, lizitazio negoziatuaren bidez 
 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

16. PARTE HARTZEKO ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Erregulazio harmonizatuko kontratua bada, hauxe adierazi beharko da: 

 

Proposamenak euskaraz edo gaztelaniaz idatzi beharko dira, eta bitarteko elektronikoz 

aurkeztu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoko Plataformaren 

bidez, ……….(e)ko ……………….aren ……(e)ko 14:00ak baino lehen. 

 

b) Ez bada erregulazio harmonizatuko kontratua, hauxe adierazi beharko da: 

 
Proposamenak bitarteko elektronikoz aurkeztu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoko Plataformaren bidez, ......... egun naturaleko epean, argitaratzen den 

egunaren hurrengo egunetik aurrera, epearen azken eguneko 14:00ak baino lehen. 

 
Testu finkoa 

 

Parte hartzeko eskaerak gutun-azal elektroniko batean aurkeztu beharko dira: 

«PROZEDURAN PARTE HARTZEKO ESKAERA» izango du izenburua; lizitatzaileak edo 

haren ordezkariak sinatuta egon beharko du, eta dokumentu hauek izango ditu: 

 
a) Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 
Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 
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b)  Izangaiak berak edo haren ordezkariak sinatutako eskaera bat, I. eranskinean 

ezarritako ereduaren arabera idatzita. 

 
c)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 
Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 19.4 

klausuletakoak. Kontratazio-agiri europar bakarraren inprimakiaren araberakoa 

izango da adierazpena; klausula-agiri honen II. eranskinean dauden argibideei 

jarraituz bete daiteke. 

 
Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 
d)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 
e)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 

 
f)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 
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17. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA, HAREN 

TRATAMENDUA, ETA HAUTAGAIAK AUKERATZEA 

 

Kontratazio-mahaiak parte hartzeko eskaerak irekiko ditu elektronikoki, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, 

zuzentzeko moduko akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei 

jakinaraziko die, eta hiru egun naturaleko epea emango die akats horiek zuzentzeko. 

 

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako zuzentze-eskaerak. 

 

Ondoren, eskatzaileen izaera, gaitasuna eta kaudimena administrazio-klausula partikularren 

agiri honetan ezarritakoaren arabera egiaztatuta, kontratazio-mahaiak aukeratuko du zeinek 

pasatu behar duten hurrengo fasera. 

 

18. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

……………………… egun naturaleko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoko Plataformaren bidez horretarako gonbidapena komunikatzen denetik, 

lizitatzaileek gutun-azal elektroniko bat aurkeztu beharko dute, izenburu hau jarrita: 

«………………………..… KONTRATATZEKO LIZITAZIO NEGOZIATUKO 

PROZEDURAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA».  

 

Lizitatzaileak edo beraren ordezkariak sinatuta egon behar du gutun-azalak, eta 

dokumentu hauek izango ditu: 

 

a)  Proposamen ekonomikoa, III. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

b)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

c)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako adjudikazio-irizpideei buruzko 

dokumentuak. 
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Kasuak edo aldaerak 

 

a) Onartzen bada lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, honako hau adierazi beharko da: 

 

Lizitatzaileek aldaerak edo alternatibak sar ditzakete beren proposamenetan, 

kontratuaren xedea hobetzeari begira. Kasu horretan, honako elementu hauen gainekoak 

baino ezin izango dira izan: 

........................................................................................................... 

 

b) Ez bada onartzen lizitatzaileek aldaerak aurkeztea, ez da ezer adieraziko. 

 

19. AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA IREKITZEA ETA HAREN 

TRATAMENDUA, ETA LIZITATZAILEEKIKO NEGOZIAZIOA 

 

Proposamenak aurkezteko epea igarota, SPKLren 169. artikuluan ezarritakoari jarraituz, 

honako jardun hauek egingo dira: 

 

1st.  JASOTAKO ESKAINTZAK IREKITZEA ETA HAIEN HASIERAKO BALIOESPENA 

 
Jasotako eskaintzak elektronikoki irekiko ditu kontratazio-mahaiak, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. Horri dagokionez, dokumentazio horretan 

akatsak edo gabeziak zuzendu behar badira, mahaiak sei egun balioduneko epea 

emango du, gehienez, zuzenketak egiteko, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege 

Dekretuaren 27. artikuluan xedatutakoaren arabera (zeinak Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen zati bat garatzen baitu). 

 

Ondoren, zerbitzu tekniko negoziatzaileak hasierako balioespen-txostena egingo du; 

horretan, adjudikazio-irizpideen arabera aztertuko ditu jasotako eskaintzak, eta 

adieraziko du bakoitzak zer ezaugarri eta onura dituen. 

 

Txostenean ez da jasoko lizitatzaileek konfidentzial izendatu duten informazioa, 

bereziki sekretu tekniko edo komertzialak. 
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2nd.  LIZITATZAILEEKIKO NEGOZIAZIOA 

 
Onartutako lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzak hobetzea du helburu negoziazio 

faseak, eta honela egingo da: 

 

1)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak negoziatzera gonbidatuko ditu lizitatzaileak; 

adieraziko die zer alderdi negoziagarri jaso diren agiri honetako 9. klausulan, 

eta jakinaraziko die zer ezaugarri eta onura dituzten beren eskaintzek eta 

jasotako gainera eskaintzek, gorago aipatutako hasierako balioespen-

txostenaren arabera. Komunikazio horretan ez da identifikatuko nork egin 

duen eskaintza bakoitza. 

 

Lizitatzaileek beren eskaintzetan emandako helbide elektronikora igorriko dira 

negoziatzeko gonbidapenak. 

 

2)  Lizitatzaileek hiru egun balioduneko epean erantzun beharko dute, eta beren 

hasierako eskaintza hobetu edo bere hartan mantendu; erantzuna 

kontratazio-organoari igorri behar diote, gutun-azal elektroniko batez. 

 

Eskaintza berriek zehazki adierazi behar dute zer hobekuntza eskaintzen 

duten, eta ez da onartuko eskaintza generikorik gainerako lizitatzaileek 

eskaini duten eskaintza onuragarrienaren baldintzak hobetzeari buruz. 

 

3)  Eskaintza berriek ematen duten emaitza kontuan hartuta, deia egin daiteke 

negoziazio-txanda gehiagotara, elektronikoki zein aurrez aurre, hobekuntza 

gehiago lortze aldera. Negoziazio-txanda bakoitzaren aurretik, aurreko 

txandan lortutako emaitzen berri emango zaie lizitatzaile guztiei, betiere zein 

lizitatzailek egin duen zein eskaintza adierazi gabe. 

 

4)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak, edo, bestela, kontratazio-organoak, 

negoziazioak amaitzea erabakitzen duenean, zerbitzu horrek akta bat egingo 

du zer jarduketa egin diren azaltzeko, eta txosten bat, zer emaitza lortu diren 

zehazteko; ondoren, kontratazio-mahaiari helaraziko dio espedientea. 
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Hurrenez hurreneko zenbait fasetan antola daiteke negoziazioa, eskaintzen kopurua 

murrizten joateko, agiri honetako 13. klausulan ezarritako adjudikazio-irizpideak 

aplikatuz. Azken faseraino iristen diren eskaintzen kopuruak nahikoa izan behar du 

egiazko lehia dagoela bermatzeko, betiere behar beste eskaintza edo hautagai egoki 

aurkeztu badira. 

 

Negoziazioan, zainduko da lizitatzaile guztiek tratu bera jaso dezatela. Bereziki, ez da 

bereizkeriaz emango lizitatzaile batzuei besteen aldean abantaila eman diezaiekeen 

informaziorik. 

 

Negoziazioak egiten ari dela, haien eskaintzak baztertu ez diren lizitatzaile guztiei 

idatziz jakinaraziko zaie egiten den edozein aldaketa, espezifikazio teknikoei 

dagokienez edo kontratazioaren beste edozein dokumentaziori dagokionez (salbu eta 

eskaintza guztiek bete beharreko kontratuaren xede den prestazioaren gutxieneko 

betekizunak ezartzen duena); hiru egun balioduneko epea emango zaie berrikusteko 

eta eskaintza berria aurkez dezaten. 

 

Prozedura egiten ari dela, gainerako lizitatzaileei ez zaizkie emango hautagairen edo 

lizitatzaileren batek komunikatu dituen datu konfidentzialtzat joak, berak aldez 

aurreko baimena eman gabe. 

 
3rd. BEHIN BETIKO ESKAINTZAK ESKATZEA, JASOTZEA ETA BALIOESTEA 

 
Negoziazio-fasea amaitu ondoren, kontratazio-mahaiak horren berri emango die 

lizitatzaile guztiei, eta hiru egun balioduneko epea ezarriko du eskaintza berriak edo 

berrikusiak aurkezteko. 

 

Behin betiko eskaintzak jaso ondoren, kontratazio-mahaiak egiaztatuko du betetzen 

dituztela gutxieneko eskakizunak eta klausula-agirian ezarritako baldintza guztiak; 

balioetsiko ditu, ezarritako adjudikazio-irizpideen arabera; sailkatuko ditu, eta 

adjudikazio-proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 
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Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 

Eskaintzak lehenago balioetsiko dira balio-iritzietan oinarritutako irizpideen arabera, 

eta ondoren automatikoki zenbatestekoak diren irizpideen arabera. 

 

4th.LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 

Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar 

egun balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 

 

a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 

b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko da, 

kasuan kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta identifikazio 

fiskaleko zenbakia, aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera inskribatuta egotea 

eska daitekeenean. Hala ez bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako 

bat aurkeztu behar da: dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura 

edo -dokumentua, estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta 

egon behar baita zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 

 

Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 

Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 
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beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 

 

c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 

d) Kaudimenari lotutako kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena edo kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk 

onartzen badira, hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 

- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 

- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………................................................................... 
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d.2) Baldin eta sailkapenik ez badago kontratatzekoa den zerbitzurako, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionalaren 

egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, 

gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
…..…………………………………………......................................................................... 

 

d.3) Kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen badira, 

testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko 

da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.4) Kontratua egikaritzeko ardura duten langileen erreferentziak eskatzen 

badira, testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak eta lan-

kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri dagokionez, 

nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela pertsona horiek aldatu 

administrazio honek aldez aurretik horretarako baimena eman gabe. 
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Hori zuzenean egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion 

erregistro ofizialen baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 

Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 

Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 

h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 

Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 

Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 
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Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 

 

20. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 

Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 

Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 

Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 
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Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 

Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 

 

21. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 
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III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 
22. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, agiri honetan jasotako 

klausulei eta, hala badagokio, espedienteari erantsitako zehaztapen teknikoei jarraituz. 

Administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz 

zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 
Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 
SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Kasua edo aldaera.- Emakida zerbitzu publiko batena bada, hauxe gehituko da: 

 

Administrazioak beretzat gordeko ditu zerbitzuak ondo funtzionatzea bermatzeko behar 

diren zaintza-ahalak. 

 

23. KONTRATISTAREN BETEBEHAR OROKORRAK 

 

Honako betebehar hauek bete beharko ditu emakidadunak: 

 

a) Zerbitzua antolatu eta eman beharko du, betiere kontratuan ezarritako ezaugarriak zorrotz 

betez eta kontratuan ezarritako epeetan. 
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b) Zerbitzua hitzartutako jarraitutasunaz eskaini behar du, eta partikularrei bermatu behar die 

eskubidea izango dutela zerbitzua erabiltzeko, xedatutako baldintzen arabera eta 

onetsitako tarifen barruko ordain ekonomikoaren truke, hala badagokio. Bete delako 

azkentzen bada kontratua, kontratu berria formalizatzen den arte zerbitzua ematen jarraitu 

beharko du kontratistak. 

 
c) Zaindu beharko du zerbitzua ondo dabilela, eta behar diren jarraibideak eman ahal izango 

ditu, hargatik eragotzi gabe udalari legez dagozkion ahalmenak. 

 
d) Zerbitzuaren funtzionamenduak eskatzen dituen eragiketek hirugarrenei eragiten dizkieten 

kalteak ordaindu beharko ditu, salbu eta udalari egotzi dakizkiokeen kausek eragin badute 

kaltea. 

 
e) Nazionalitateagatik ez diskriminatzeko printzipioa errespetatu behar du, Europako 

Erkidegoko kide diren estatuetako enpresei edo Munduko Merkataritza Antolakundearen 

Kontratazio Publikoetarako Akordioa sinaturik duten estatuetako enpresei dagokienez, 

zerbitzu-emakida honen kontratuaren ondorioz hornidura-kontraturik egin behar badu. 

 
f) Legerian, administrazio-klausula partikularren agirian eta kontratuaren gainerako 

dokumentazioan ezarritako beste betebehar guztiak. 

 

24. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 
 

Kontratu honen xede diren zerbitzuetan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan  indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 
Kasuak edo aldaerak. Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra 

badu kontratuaren xede den zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-

harremanetan, hauxe gehituko da: 

 
Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra du kontratuaren xede den 

zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-harremanetan; agiri honi atxikita dago haien lan-

baldintzei buruzko informazioa. Kontratistak subrogatzeko dituen betebeharrak bete ezean, 

agiri honetako 26. klausulan adierazitako zigorrak aplikatuko zaizkio. 
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SPKLren 130. artikuluan ezarritakoaren arabera, subrogazioak ukitutako langileen ordaindu 

gabeko soldatei ere erantzun behar die kontratistak, baita sortutako Gizarte Segurantzako 

kuotei ere, kontratua suntsiarazi eta horiek kontratista berriak subrogatuko balitu ere, eta, 

kasu horretan, betebehar hori ez legokioke inola ere kontratista berriari. Hala gertatzen 

bada, soldata horiek ordaintzeke daudela egiaztatuta, dagokien zenbatekoa atxikiko dio 

udalak aurreko kontratistari, soldatak ordaintzea bermatzeko, eta ez dio itzuliko behin betiko 

bermea harik eta ordaindu direla egiaztatu arte. 

 

25. KONTRATUAREN ALDAKETAK 
 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 
Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 290. artikuluan esanbidez jasotako 

kasuetan eta baldintzetan, betiere horrekin ez badira aldatzen lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 
b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………… 

 

Dena den, SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 290. artikuluan esanbidez 

jasotako kasuetan eta baldintzetan ere aldatu ahal izango da kontratua, horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 
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Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 

 

26. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

27. EMAKIDA AMAITZEA ETA BERMEALDIA 

 

Emakidaren epea amaitzen denean, administrazioari itzuliko zaio zerbitzua; kontratuaren 

arabera itzuli behar dituen obrak zein instalazioak entregatu behar ditu kontratistak, ondo 

zainduta eta ondo funtzionatzen dutela. 

 

Emakida amaitu aurreko ………………..-(e)ko epean, udalak behar diren neurriak hartu ahal 

izango ditu ondasunak hitzartutako baldintzetan eman dakizkion. 

 

Administrazioari itzuliko zaizkion emakidari atxikitako ondasunak ezin izango dira enbargatu. 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, zerbitzua 

administrazioari itzultzen zaion egunetik, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen 

Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. Epe horretan, 

emakidari atxikita egondako ondasunetan agertzen diren hutsen edo akatsen erantzukizuna 

izango du kontratistak. 
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Epe hori igarotzen bada administrazioak eragozpenik jarri gabe, amaitutzat joko da 

kontratistaren erantzukizuna. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 

 

28. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Zerbitzu-ematea partzialki ez betetzea 

 

Baldin eta kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, ez badu betetzen 

emakidaren xede den zerbitzuaren emate partziala, administrazioak bi aukera izango 

ditu: kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10eko 

baliokidea den zigorra ezartzea. 

 

B. Zerbitzua oker gauzatzea 

 

Emakidaren xedea den zerbitzua oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri 

ahal izango ditu; zigor bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren 

% 10etik gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu 

hitzartutako prezioaren % 50.  

 

C.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 
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D.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin dituen 

betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-

betetze horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren 

prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du 

gainditu hitzartutako prezioaren % 50.  

 

E. Langileak subrogatzeko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen kontratuaren xede den zerbitzuak ukitutako langileak 

subrogatzearen arloan dituen betebeharrak, SPKLren 130.4 artikuluan ezarritakoa 

aplikatuz, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako 

bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 

 

29. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 
Zerbitzu-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 294. artikuluetan daude ezarrita. 

 

30. KONTRATUAREN LAGAPENA 

 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 

a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 
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31. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 
 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 
32. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 
Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 

 

33. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 
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34. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. LIZITATZAILEEK PARTE HARTZEKO AURKEZTU BEHARREKO 
ESKAERAREN EREDUA 

 

 

 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Neure izenean, edo honako honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................;  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko, eta eskatzen dut 

lizitazioan onar nazatela eta gonbida nazatela proposamena aurkeztera, prozedura 

horretan onartua izateko eskakizun objektiboetan eta kaudimen-eskakizunetan oinarrituta, 

haiek betetzen ditudala egiaztatu ahal izango baititut. 

 

..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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II. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO, HONAKO 

ARGIBIDE HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 
 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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III. ERANSKINA. KANON-PROPOSAMENAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 
ADIERAZTEN DUT 

 
1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko honako kanon honen truke: 

....................................................€. 

 
2) Ezagutzen ditut preskripzio teknikoen agiria, administrazio-klausula partikularren agiria eta 

kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta 

ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 

 
3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 
..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 
 Sinadura 
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ZERBITZU-EMAKIDA PUBLIZITATERIK GABEKO 

PROZEDURA NEGOZIATUAREN BIDEZ KONTRATATZEKO 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA  
 

I. ALDERDI OROKORRAK ETA KONTRATUAREN KONFIGURAZIOA 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Klausula-agiri honen arabera egingo den kontratuaren xedea hauxe da: ........................, 

espedienteko dokumentazio teknikoarekin bat etorrita; dokumentazio horrek kontratu-balioa 

du. 

 

CPV kodea: …………………………………………….………………. 

 
Kasuak edo aldaerak 
 

a) Emakida sortatan zatituta ez badago, justifikatu beharko da kontratua zergatik ez 

den sortatan zatikatzekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 99.3 artikuluari 

jarraituz (9/2017 Legea, azaroaren 8koa). 

 
b) Emakida sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 

Adjudikazioaren ondorioetarako, emakida honako sorta hauetan zatituko da, eta eskaintza 

aurkeztu ahal izango da  sorta baterako, batzuetarako edo guztietarako: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

1. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

2. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 

3. sortari dagokion CPV kodea: ..................................... 
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2. KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Preskripzio teknikoen agirian (edo, hala badagokio, kontratazio-espedientearen parte 

den beste dokumenturen batean) jasota dago zer arrazoirengatik egingo duen 

administrazio honek agiri honen xede den kontratua. 

 

3. EGIKARITZEKO EPEA 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Emakida sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 
 
 

Kontratua egikaritzeko guztirako epea ..................................................................... izango 

da, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 

 
b) Emakida sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
 

Honako hau izango da sorta bakoitzari dagokion kontratua egikaritzeko guztirako epea, 

kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasita: 

 

1. sorta.- .......................................................................................... 

2. sorta.- .......................................................................................... 

3. sorta.- .......................................................................................... 

(...)  

 

Obrak epe horretan burutzen ez badira, kontratista berandutze-egoeran dagoela joko da. 

Horretarako, ez da beharrezkoa izango administrazioak aldez aurretik betetzeko agindua 

ematea. 
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4. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO KANONA ETA KONTRATUAREN BALIO 

ZENBATETSIA 

 
Kasuak edo aldaerak 

 
a) Emakida sortatan zatituta ez badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
1.- Lizitazioaren oinarrizko kanona urteko ............................. euro izango da; zenbatekoa 

hobetu dezakete lizitatzaileek beren eskaintzetan. 

 
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 
b) Emakida sortatan zatituta badago, aurreko testuari honako hau erantsiko zaio: 

 
1.- Honako hau da sorta bakoitzaren lizitazioaren oinarrizko kanona (lizitatzaileek hobetu 

dezakete beren eskaintzetan): 

 
1. sorta.- .............................................. €, urtean. 

 

2. sorta.- .............................................. €, urtean. 

 

3. sorta.- .............................................. €, urtean. 

(...) 

 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia …………………………. euro da, BEZa aparte. 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kontratu honen ezaugarri ekonomikoak kontuan hartuta, ez dago aurrekontu-

finantzaketaren beharrik. 

 

Halaber, SPKLren 14. eta 15. artikuluetan ezarritakoaren arabera, kontratista 

emakidadunak oso-osorik hartuko du bere gain zerbitzua egiteak dakarren eragiketa-

arriskua; horrenbestez, udalak ez dio inolako prestazio ekonomikorik emango kontratu honi 

loturik. 
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6. EMAKIDADUNAK KANONA ORDAINTZEAREN ARAUBIDEA 

 

Emakidadunak urtero ordainduko du emakidari dagokion kanona, udalak ematen dizkion 

jarraibideei eta lege-eskakizunei jarraituz. 

  

7. KANONAREN ZENBATEKOA BERRIKUSTEA 

 

Kontratua adjudikatu ondoren finkatu den emakidari dagokion kanonaren zenbatekoa urtero 

eguneratuko da kontsumoko prezioen indizearen arabera. 

 

8. BERMEAK 

 

Kontratu honetan bere gain hartutako betebeharrak betetzen direla bermatzeko, behin 

betiko bermea jarri beharko du zerbitzuaren emakidadunak; haren zenbatekoa 

………………… euro izango da, 107.4 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

Berme hori jartzeko epea 16. klausulan aipatutako eskakizunean adierazitakoa izango da. 

SPKLren 108. artikuluan ezarritako bitartekoetatik edozein erabiliz jarri ahal izango da 

bermea. Bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabil daitezke bermea jarri 

dela egiaztatzeko. Baldintza hori lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik betetzen 

ez bada, administrazioak ez du adjudikazioa beraren alde emango. 

 

Bermea itzultzeko edo ezeztatzeko, osorik edo hala badagokio partez, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 111. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 

da, bermealdia amaitu eta adjudikaziodunak kontratuan ezarritako betebehar guztiak bete 

ondoren. 
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II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

9. ADJUDIKAZIO-PROZEDURA 

 
Kontratu hau publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez adjudikatuko da, 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 166. artikulutik 171. artikulura artekoetan 

ezarritakoaren arabera, lege horretako 168. artikuluko …. letran jasotako kasua baita. 

 
Honako alderdi ekonomiko edo tekniko hauei buruz negoziatuko da parte-hartzaileekin: 

……………………………………………………………….... 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 
Lizitazio hau bitarteko elektronikoz izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoari jarraituz, salbu eta prozedura honetako 

parte-hartzaileekiko negoziazio-faseari dagokienez, hura baliabide telematikoen bidez 

zein aurrez aurre egin ahal izango baita. Horrenbestez, udalaren eta lizitatzaileen arteko 

harremana ere bide horien bitartez egingo da. 

 

11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi lotutako jakinarazpen eta komunikazio guztiak bitarteko elektronikoz 

egingo dira, honako prozesu honi jarraituz: 

 

1) Hartzailearen esku jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukiak eskuratzeko bidea. 

 

Epeak egun honetatik hasiko dira zenbatzen: jakinarazpena egiten den egunetik 

(jakinaraztearen xede den egintza egun berean argitaratzen bada kontratatzaile-

profilean), edo jakinarazpena jasotzen den egunetik (egintza ez bada egun berean 

argitaratzen kontratatzaile-profilean). 

 

Jakinarazpena eskuragarri jarri eta hamar egun naturalen epean hartzaileak onartu ez 

badu edo uko egin badio, iraungitzat joko da, eta betetzat joko da jakinarazteko izapidea. 
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12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta 

jarduteko gaitasun osoa duten pertsona fisiko zein juridikoek, baldin eta ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa edo profesionala badituzte eta ez badaude 

sartuta SPKLren 71. artikuluan kontratatzeko ezarritako debekuetako batean ere. 

Kaudimena 16.5 klausulan ezarritako bitartekoen bidez egiaztatuko eta ebaluatuko da. 

 

Halaber, nork bere izenean edo baimendutako ordezkari baten bitartez har dezakete parte 

(ordezkariak berariazko ahalorde askietsia eduki behar du). Pertsona juridiko bateko 

kideren bat aritzen bada haren ordezkari, agiri bidez frogatu beharko du baduela 

horretarako ahalmena. Kasu batean zein bestean, ordezkariari ere eragiten diote lehen 

aipatutako kontratatzeko ezgaitasun horiek. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko 

behar den enpresa- edo lanbide-gaikuntza eduki behar dute. 

 

13. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Honako hauek dira kontratua adjudikatzeko oinarri izango diren eskaintzak balioesteko 

irizpideak eta haien haztapena: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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Kasuak edo aldaerak 

 

a) Irizpide guztiak automatikoki zenbatestekoak badira, hauxe adieraziko da: 

 

Honako formula hauek aplikatuz balioetsiko dira irizpide horiek: 

………………………………………… 

 

 

b) Irizpideak automatikoki zenbatestekoak eta balio-iritzi baten araberakoak badira, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

Irizpide horietatik, honako hauek dira balio-iritzi baten araberakoak, eta automatikoki 

zenbatestekoak  baino lehenago balioetsiko dira: 

.………………………………………………………………………………………………………… 

 

Honako hauek dira automatikoki zenbatesteko irizpideak eta haiek balioesteko erabiliko 

diren formulak: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA (ez da nahitaezkoa prozedura honetan) 

 

Honako kide hauek osatuko dute kontratazio-mahaia: 

 

- Mahaiburua: 

- Kideak: 

- Mahaiko idazkaria: 

- Ordezkoak: 

 

o Ordezko mahaiburua: 

o Ordezko mahaikideak: 

o Ordezko idazkaria: 
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15. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA, EZAUGARRIAK ETA MODUA 

 

Proposamenak elektronikoki aurkeztu beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoko Plataformaren bidez, prozeduran parte hartzeko gonbit-idazkian 

adierazitako epean; gonbita plataforma horren bidez ere egingo zaie kontratua lortzeko 

egokitzat eta gaitutzat jotzen diren enpresei. 

 

Udalaren kontratatzaile-profilean, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio 

Publikoko Plataforman baitago, eskuragarri egongo dira prozedura honetako agiri eta 

dokumentazio osagarriak. Hauxe da kontratatzailearen profilaren helbidea: 

………………………………………………………………………………………. 

 

Hautagaiek eta lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen badute klausula-agiriei edo, 

hala badagokio, dokumentazio osagarriari buruz, parte hartzeko eskaerak edo 

proposamenak jasotzeko ezarritako muga-eguna baino sei egun lehenago emango zaie 

informazio gehigarri hori beranduenez, baldin eta gutxienez proposamenak jasotzeko 

muga-eguna baino 12 egun lehenago egin badira eskariak. 

 

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo 

dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik 

izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar 

bada edo klausula-agiriari erantsitako dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada, 

proposamenak jasotzeko epea luzatu egingo da, ukitutako hautagaiek eskaintzak egiteko 

behar duten informazio guztia jasotzeko egokitzat jotzen den adina. 

 

Lizitazio-prozedura honetan, ez da onartuko eskaintzarik gorago adierazitako bitarteko 

elektronikoen bidez aurkeztu ezean. Horretarako, ezinbesteko baldintza da Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Plataformako edo Sektore Publikoko Kontratazio 

Plataformako erabiltzaile erregistratua izatea. 

 

Eskaintza bateko dokumenturen bat ezin bada behar bezala ikusi, gorabehera hori jakinarazi 

eta gehienez 24 orduko epea izango du lizitatzaileak fitxategi akastunean zegoen dokumentua 

formatu digitalean aurkezteko. Geroago aurkeztutako dokumentu horrek ezin izango du 
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aldaketarik izan eskaintzan aurkeztutako jatorrizko dokumentuaren aldean. Kontratazio-

organoak ikusten badu dokumentuak aldaketaren bat izan duela, baztertu egingo da 

lizitatzailearen eskaintza. 

 

Proposamenek administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoa bete beharko 

dute. Proposamena aurkezteak berekin dakar parte-hartzaileak baldintzarik gabe onartzea 

klausula edo betekizun horiek, inolako salbuespenik edo erreserbarik gabe, negoziazio fasean 

gerta litezkeen ondorioak gorabehera. Halaber, proposamenak aurkezteak berekin dakar 

kontratazio-mahaiari eta, hala badagokio, kontratazio-organoari, baimena ematea Euskal 

Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko datuak 

kontsultatzeko. 

 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu; dena den, 

aldaerak onartu ahal izango dira. Halaber, ezin izango du beste aldi baterako enpresa-elkarte 

baten bidez inolako proposamenik aurkeztu, baldin eta aurretik bakarka aurkeztu badu, ezta 

aldi baterako elkarte batean baino gehiagotan egon ere. Arau horiek hautsiz gero, ez da 

onartuko lizitatzaile horrek izenpetutako proposamenik. 

 

Lizitatzaileek konfidentzial izenda dezakete eskaintzak egitean berek emandako 

informazioaren parte bat, informazio publikoa eskuratzeari buruz indarrean dagoen legeriak 

xedatutakoa eta SPKLn adjudikazioaren publizitateari buruz eta hautagaiei nahiz lizitatzaileei 

eman behar zaien informazioari buruz dauden xedapenak gorabehera; bereziki, hori egin ahal 

izango dute beren sekretu tekniko edo komertzialei eta haien alderdi konfidentzialei 

dagokienez. Udalak ezin izango du informazio hori zabaldu lizitatzailearen baimenik gabe. 

 

Proposamenak gutun-azal elektroniko batean aurkeztu behar dira, izenburuan hau jarrita: 

«………………………..… KONTRATATZEKO PUBLIZITATERIK GABEKO PROZEDURA 

NEGOZIATUAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA». Lizitatzaileak edo haren 

ordezkariak sinatuta egon behar du gutun-azalak, eta honako dokumentu hauek izango ditu: 
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a)  Posta elektronikoko helbide gaitua. 

 

Posta elektronikoko helbide gaitu bat izendatu behar da, SPKLren hamabosgarren 

xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera; helbide horretara igorriko dira 

kontratazio-espediente honetatik eratorritako jakinarazpenak. 

 

b)  Lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena. 

 

Adierazpen horretan, lizitatzaileak adieraziko du betetzen dituela bai 

administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako baldintzak, bai kontratua 

lortzeko klausula-agiri honetan ezarritako eskakizunak, bereziki 12. eta 16.5 

klausuletakoak. Kontratazio-agiri europar bakarraren (KAEB) inprimakiaren 

araberakoa izango da adierazpena; klausula-agiri honen I. eranskinean dauden 

argibideei jarraituz bete daiteke. 

 

Dena den, prozedura ondo burutzen dela bermatzeko, kontratazio-mahaiak edo 

kontratazio-organoak lizitatzaileei eska diezaieke dokumentazioa aurkez dezaten 

kontratuaren adjudikazioduna izateko klausula-agiri honetan eskatutako baldintzak 

betetzen dituztela egiaztatzeko, kontratua adjudikatu aurreko edozein unetan. 

 

c)  Aldi baterako enpresa-elkarte gisa (ABEE) aurkezten diren eragile ekonomikoen 

kasuan, hura osatzen duten partaideetako bakoitzak aurkeztu beharko du bere 

erantzukizunpeko adierazpena. Halaber, konpromisoa aurkeztu beharko dute 

adjudikazioa lortuz gero aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko, eta 

zehaztu beharko dute partaide bakoitzaren izena eta zer egoera eta zer 

partaidetza izango duen aldi baterako enpresa-elkartean. 

 

d)  Baldin eta, SPKLren 75. artikuluan xedatutakoaren arabera, lizitatzailea beste 

erakunde batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horietako 

bakoitzak ere aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. 
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e)  Loteka zatitu bada, eta bakoitzak kaudimen-eskakizun ezberdinak baditu, 

erantzukizunpeko adierazpen bat emango da sorta bakoitzeko, edo kaudimen-

eskakizun berberak dituen sorta multzo bakoitzeko. 

 
Proposamenak aurkezteko epea amaitzean, egiaztatuko da ea betetzen diren legeak 

eskatutako izaeraren, gaitasunaren eta kaudimenaren betekizunak. 

 

f)  Proposamen ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren araberakoa. 

 

g)  Unitateko prezioen zerrenda, hala badagokio. 

 

h)  Klausula-agiri honetako 13. klausulan adierazitako adjudikazio-irizpideei buruzko 

dokumentuak. 

 
16. AURKEZTUTAKO PROPOSAMENEN AZTERKETA, LIZITATZAILEEKIKO 

NEGOZIAZIOA ETA ADJUDIKAZIO-PROPOSAMENA 

 
Proposamenak aurkezteko epea igarota, SPKLren 169. eta 170. artikuluetan ezarritakoari 

jarraituz, honako jardun hauek egingo dira: 

 

1.  ALDEZ AURREKO ESKAKIZUNAK BETETZEAREN AZTERKETA 

 

Kontratazio-mahaiak parte hartzeko eskaerak irekiko ditu elektronikoki, eta haietan 

sartutako dokumentazioa aztertuko du. SPKLren 141.2 artikulua aplikatuz, mahaiak, 

zuzentzeko moduko akatsak aurkitzen baditu dokumentuetan, ukitutako lizitatzaileei 

jakinaraziko die, eta hiru egun naturaleko epea emango die akats horiek zuzentzeko. 

 

Halaber, udalaren kontratatzaile-profilean eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontratazio Publikoaren Plataforman ere iragarriko dira lizitatzaileei jakinarazitako 

zuzentze-eskaerak. 

 

Ondoren, administrazio-klausula partikularren agiri honetan ezarritakoaren arabera 

eskatzaileen izaera, gaitasuna eta kaudimena egiaztatuta, kontratazio-mahaiak 

aukeratuko du zeinek jarraitu behar duten prozeduran. 
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2.  ONARTUTAKO ESKAINTZEN HASIERAKO BALIOESPENA 

 
Ondoren, zerbitzu tekniko negoziatzaileak hasierako -balioespen-txostena egingo du; 

horretan, adjudikazio-irizpideen arabera aztertuko ditu jasotako eskaintzak, eta 

adieraziko du bakoitzak zer ezaugarri eta onura dituen. 

 

Txostenean ez da jasoko lizitatzaileek konfidentzial izendatu duten informazioa, 

bereziki sekretu tekniko edo komertzialak. 

 
3.  LIZITATZAILEEKIKO NEGOZIAZIOA 

 
Onartutako lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzak hobetzea du helburu negoziazio 

faseak, eta honela egingo da: 

 

1)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak negoziatzera gonbidatuko ditu lizitatzaileak; 

adieraziko die zer alderdi negoziagarri jaso diren agiri honetako 9. klausulan, 

eta jakinaraziko die zer ezaugarri eta onura dituzten beren eskaintzek eta 

jasotako gainera eskaintzek, gorago aipatutako hasierako balioespen-

txostenaren arabera. Komunikazio horretan ez da identifikatuko nork egin 

duen eskaintza bakoitza. 

 

Lizitatzaileek beren eskaintzetan emandako helbide elektronikora igorriko dira 

negoziatzeko gonbidapenak. 

 

2)  Lizitatzaileek hiru egun balioduneko epean erantzun beharko dute, eta beren 

hasierako eskaintza hobetu edo bere hartan mantendu; erantzuna 

kontratazio-organoari igorri behar diote, gutun-azal elektroniko batez. 
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Eskaintza berriek zehazki adierazi behar dute zer hobekuntza eskaintzen 

duten, eta ez da onartuko eskaintza generikorik gainerako lizitatzaileek 

eskaini duten eskaintza onuragarrienaren baldintzak hobetzeari buruz. 

 

3)  Eskaintza berriek ematen duten emaitza kontuan hartuta, deia egin daiteke 

negoziazio-txanda gehiagotara, elektronikoki zein aurrez aurre, hobekuntza 

gehiago lortze aldera. Negoziazio-txanda bakoitzaren aurretik, aurreko 

txandan lortutako emaitzen berri emango zaie lizitatzaile guztiei, betiere zein 

lizitatzailek egin duen zein eskaintza adierazi gabe. 

 

4)  Zerbitzu tekniko negoziatzaileak, edo, bestela, kontratazio-organoak, 

negoziazioak amaitzea erabakitzen duenean, zerbitzu horrek akta bat egingo 

du zer jarduketa egin diren azaltzeko, eta txosten bat, zer emaitza lortu diren 

zehazteko; ondoren, kontratazio-mahaiari helaraziko dio espedientea. 

 

Negoziazioan, zainduko da lizitatzaile guztiek tratu bera jaso dezatela. Bereziki, ez da 

bereizkeriaz emango lizitatzaile batzuei besteen aldean abantaila eman diezaiekeen 

informaziorik. 

 

Negoziazioak egiten ari dela, haien eskaintzak baztertu ez diren lizitatzaile guztiei 

idatziz jakinaraziko zaie egiten den edozein aldaketa, espezifikazio teknikoei 

dagokienez edo kontratazioaren beste edozein dokumentaziori dagokionez (salbu eta 

eskaintza guztiek bete beharreko kontratuaren xede den prestazioaren gutxieneko 

betekizunak ezartzen duena); hiru egun balioduneko epea emango zaie berrikusteko 

eta eskaintza berria aurkez dezaten. 

 

Prozedura egiten ari dela, gainerako lizitatzaileei ez zaizkie emango hautagairen edo 

lizitatzaileren batek komunikatu dituen datu konfidentzialtzat joak, berak aldez 

aurreko baimena eman gabe. 
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4.  BEHIN BETIKO ESKAINTZAK ESKATZEA, JASOTZEA ETA BALIOESTEA 
 
Negoziazio-fasea amaitu ondoren, kontratazio-mahaiak horren berri emango die 

lizitatzaile guztiei, eta hiru egun balioduneko epea ezarriko du eskaintza berriak edo 

berrikusiak aurkezteko. 

 
Behin betiko eskaintzak jaso ondoren, kontratazio-mahaiak egiaztatuko du betetzen 

dituztela gutxieneko eskakizunak eta klausula-agirian ezarritako baldintza guztiak; 

balioetsiko ditu, ezarritako adjudikazio-irizpideen arabera; sailkatuko ditu, eta 

adjudikazio-proposamena aurkeztuko dio kontratazio-organoari. 

 
Kontratua adjudikatzeko proposamenak ez du inolako eskubiderik sortuko 

proposatutako lizitatzailearen alde; ez du eskubiderik eskuratuko administrazioaren 

aurrean harik eta kontratua formalizatu arte. 

 
Eskaintzak lehenago balioetsiko dira balio-iritzietan oinarritutako irizpideen arabera, 

eta ondoren automatikoki zenbatestekoak diren irizpideen arabera. 

 
5.  LEHEN SAILKATUARI ERREKERIMENDUA EGIN 

 
Aurreko jardunak egin ostean, kontratazio-zerbitzuek errekerimendua egingo diote 

lehen sailkatuari ekintza hauek egiteko edo dokumentu hauek aurkezteko, hamar 

egun balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera: 

 
a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren edo 

pasaportearen fotokopia. Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten izenean 

jardunez gero, notario-ahalordea, zeina udalak askietsiko baitu. 

 
b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, eraketa- edo aldaketa-eskritura beharko 

da, kasuan kasukoa, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta, eta 

identifikazio fiskaleko zenbakia, aplikagarri zaion merkataritza-legeriaren arabera 

inskribatuta egotea eska daitekeenean. 

 
Hala ez bada, jarduteko gaitasuna frogatzeko honako hauetako bat aurkeztu behar 

da: dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eraketa-eskritura edo -dokumentua, 

estatutuen agiria edo sortze-egintzaren agiria, zeinean zehaztuta egon behar baita 

zer arauk erregulatzen duten beraren jarduera. 
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Enpresariak espainiarrak ez badira baina bai Europar Batasuneko kide den beste 

estatu bateko herritarrak, dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu 

beharko dute, egoitza daukaten estatuko legerian ezarritakoaren arabera, edo 

erantzukizunpeko adierazpen baten edo egiaztagiri baten bidez, aplikatzekoak diren 

Europar Batasuneko xedapenei jarraituz. 

 
Atzerriko gainerako enpresaburuek, jarduteko gaitasuna dutela egiaztatzeko, 

Espainiak dagokion estatuan duen Diplomazia Misio Iraunkorraren txostena aurkeztu 

beharko dute, edo enpresaren egoitza dagoen lurraldeko Kontsuletxeko Bulegoaren 

txostena. 

 
c) Egiaztatu behar du alta emanda dagoela jarduera ekonomikoen gaineko zergan, 

kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, alta-agiria aurkeztuz, urteko ekitaldikoa 

bada, edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria, gainerako 

kasuetan. Betiere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 

erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 
d) Kaudimenari lotutako kasuak edo aldaerak 

 

d.1) Sailkapena edo kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk 

onartzen badira, hauxe adierazi beharko da: 

 
d) Kaudimena honako bi bide hauetako batez egiaztatu behar da, lizitatzailearen 

aukeran: 

 
- Kontratistak .................... kategoriako ............. taldeko ............. azpitaldeko 

zerbitzuak kontratatzeko gaitasuna ematen dion sailkapena duela egiaztatzen 

duen agiria. 

 
- Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 

profesionalaren egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. 

artikuluko … letran ezarritako bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei 

dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, gutxieneko kaudimen-eskakizun 

hauek bete beharko dituzte: 

………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………................................................................... 
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d.2) Baldin eta sailkapenik ez badago kontratatzekoa den zerbitzurako, 

hauxe adierazi beharko da: 

 

d) Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionalaren 

egiaztagiriak, SPKLren 87. artikuluko … letran eta 90. artikuluko … letran ezarritako 

bitartekoen bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, enpresek, kontratu honetarako, 

gutxieneko kaudimen-eskakizun hauek bete beharko dituzte: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
…..…………………………………………......................................................................... 

 

d.3) Kaudimena egiaztatzeko beste bide osagarri batzuk eskatzen badira, 

testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kaudimena egiaztatzeaz gain, lizitatzaileek beren eskaintzetan 

zehaztutako behar adinako baliabide pertsonal eta materialak atxiki beharko dizkiote 

kontratua egikaritzeari. Behar adinakotzat jotzen dira horri dagokionez preskripzio 

teknikoen agirian zehaztutakoak. Baliabide horiek kontratuari atxikitzea funtsezko 

kontratu-betebehartzat joko da; horrenbestez, SPKLren 76.2 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. Hori zuzenean egiaztatuko 

da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen baten 

egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 

 

d.4) Kontratua egikaritzeko ardura duten langileen erreferentziak eskatzen 

badira, testu hau gehitu beharko zaio d.1 edo d.2 apartatuetako edukiari: 

 

Horrez gain, kontratua egikaritzeko ardura izango duten langileen izenak eta lan-

kualifikazioa ere adierazi beharko dituzte proposamenek. Horri dagokionez, 

nabarmentzekoa da adjudikaziodunak ezin izango dituela pertsona horiek aldatu 

administrazio honek aldez aurretik horretarako baimena eman gabe. Hori zuzenean 

egiaztatuko da, nahiz eta lizitatzaileek klausula honi dagokion erregistro ofizialen 

baten egiaztagiria edo Europar Batasuneko ziurtagiria aurkeztu. 
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e) Lizitazio batean hainbat enpresaburuk aldi baterako enpresa-elkartea eratuta parte 

hartzen badute, elkartea osatzen duen bakoitzak egiaztatu beharko du gaitasuna eta 

kaudimena dituela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera. Halaber, 

proposamenean zehaztuko dute kontratuaren zer zati egingo lukeen aldi baterako 

enpresa-elkarteko kide bakoitzak, kide guztien gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak 

egiaztatzeko. 

 
Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu behar dute, zeinaren bidez onartzen 

baitute ordena guztietako Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

jartzea, zuzenean zein zeharka kontratutik sortzen den gorabehera orotarako, eta uko 

egiten baitiote lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzioari. 

 

Zergen eta Gizarte Segurantzaren inguruko betebeharrak bete dituela egiaztatu 

beharko du, edo baimena eman kontratazio-organoari informazio hori zuzenean 

jasotzeko. 

 
h) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria. 

 

Aurreko a), b), eta d) letretan adierazitako baldintzak Lizitatzaileen eta Enpresa 

Sailkatuen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroaren edo Estatuko Lizitatzaileen 

eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren ziurtagirien bidez froga daitezke, edo 

Europar Batasunaren ziurtagiri baten bidez, SPKLren 96. eta 97. artikuluetan 

ezarritakoari jarraituz. Apartatu honetan aipatutako ziurtagiriak elektronikoki eman 

daitezke. 

 
Eskatutako agiriak adierazitako epe horretan aurkezten ez badira, lizitatzaileak 

eskaintza kendu duela joko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera 

antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko 

zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala. 

 

Apartatu honetan aipatutako errekerimenduaren ondoren aurkeztutako 

dokumentazioak zuzentzeko moduko akatsik baldin badu, hiru egun naturaleko epea 

emango zaio hura zuzentzeko; lizitatzaileari zuzenean jakinaraziko zaio, eta udalaren 

kontratatzaile-profilean ere iragarriko da. 
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17. ADJUDIKAZIOA ETA FORMALIZATZEA 

 
Kontratazio-organoak eskaintzarik onena egiten duen lizitatzaileari adjudikazioa ematea 

ebatziko du, lehen sailkatuari eskatutako dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun 

balioduneko epean, SPKLren 150.3 artikuluak xedatutakoari jarraituz. 

 
Lizitatzaile guztiei emango zaie adjudikazioaren berri, eta erakundearen kontratatzaile-

profilean argitaratuko da. 

 

Lizitazioaren baldintzetara zehatz-mehatz egokituko den administrazio-dokumentu baten 

bidez formalizatuta burutuko da kontratua; dokumentu hori nahikoa titulu izango da 

edozein erregistro publikotan aurkezteko. Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko 

bihurtzeko eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura izango dira eskritura 

publikoak egiteak sortutako gastuak. 

 
Kasuak edo aldaerak 

 
a) Kontratuaren aurka errekurtso berezia jar badaiteke, hauxe adierazi beharko da: 

 
Baldin eta SPKLren 44.1 artikuluaren arabera kontratazio-arloan errekurtso berezia izan 

dezakeen kontratua bada, ezin izango da formalizatu harik eta hamabost egun 

balioduneko epea igaro arte, lizitatzaileei eta hautagaiei adjudikazioaren berri emateko 

jakinarazpena igortzen zaienetik, eta, epe horretan, errekurtso hori jarri ahal izango dute. 

Errekurtsoa jarriz gero, kontratazio-prozeduraren izapidetzea eten egingo da errekurtsoa 

ebatzi arte; SPKLren 44 artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz bideratuko da 

errekurtsoa. 

 
Hamabost eguneko epe horretan errekurtsorik jarri ez bada, adjudikaziodunari eskatuko 

zaio kontratua formaliza dezala gehienez ere bost eguneko epean, horretarako 

errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera. 

 
b) Kontratuaren aurka ezin bada errekurtso berezia jarri, hauxe adierazi beharko da: 

 
Adjudikazio-jakinarazpenean adierazitako epean, zeina ezin izango baita 15 egun baino 

gehiagokoa izan, adjudikaziodunak administrazio honetara jo behar du kontratua 

administrazio-dokumentu batean formalizatzeko. 
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18. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA 

EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratazio-organoak kontratua ez 

adjudikatzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du, behar bezala justifikatutako 

interes publikoko arrazoiak direla eta. Halaber, prozeduran atzera egin ahal izango du 

baldin eta zuzendu ezin daitekeen arau-hausteren bat atzematen badu kontratua 

prestatzeko arauei edo adjudikazio-prozedura erregulatzen duten arauei dagokienez. 

 

Kontratua ez egiteko erabakia hartzekotan edo prozeduran atzera egitekotan, kontratua 

formalizatu aurretik egin behar da, betiere aipatutako artikuluan ezarritako betekizunen 

arabera. 

 

 

III. KONTRATUA EGIKARITZEA 

 

19. KONTRATUA EGIKARITZEAREN ARAUBIDE OROKORRA 

 

Kontratistaren gain eta galorde joango da kontratuaren egikaritzea, agiri honetan jasotako 

klausulei eta, hala badagokio, espedienteari erantsitako zehaztapen teknikoei jarraituz. 

Administrazioak lanak zuzendu, ikuskatu eta kontrolatuko ditu, eta ahalmen horiek idatziz 

zein ahoz erabili ahal izango ditu. 

 

Kontratistari edo haren agindupeko pertsonaren bati egotz dakiokeen egintza edo ez-egite 

baten ondorioz  arriskuan jartzen bada kontratua egokiro egikaritzea, administrazioak 

agindu ahal izango du beharrezkotzat jotzen dituen neurriak har daitezela kontratuaren 

egikaritze egokia lortzeko edo berrezartzeko. 

 

SPKLren 202.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratu hau egikaritzeko honako 

egikaritze-baldintza berezi hauek eskatuko dira (gizartearen, lanaren, etikaren edo 

ingurumenaren arlokoak zein bestelakoak): 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebeharra dira; horrenbestez, SPKLren 201 artikuluan 

xedatutakoaren arabera, hori ez betetzea kontratua suntsiarazteko arrazoitzat jo ahal 

izango da SPKLren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Kasua edo aldaera.- Emakida zerbitzu publiko batena bada, hauxe gehituko da: 

 

Administrazioak beretzat gordeko ditu zerbitzuak ondo funtzionatzea bermatzeko behar 

diren zaintza-ahalak. 

 

20. KONTRATISTAREN BETEBEHAR OROKORRAK 

 

Honako betebehar hauek bete beharko ditu emakidadunak: 

 

a) Zerbitzua antolatu eta eman beharko du, betiere kontratuan ezarritako ezaugarriak zorrotz 

betez eta kontratuan ezarritako epeetan. 

 

b) Zerbitzua hitzartutako jarraitutasunaz eskaini behar du, eta partikularrei bermatu behar die 

eskubidea izango dutela zerbitzua erabiltzeko, xedatutako baldintzen arabera eta 

onetsitako tarifen barruko ordain ekonomikoaren truke, hala badagokio. Bete delako 

azkentzen bada kontratua, kontratu berria formalizatzen den arte zerbitzua ematen jarraitu 

beharko du kontratistak. 

 

c) Zaindu beharko du zerbitzua ondo dabilela, eta behar diren jarraibideak eman ahal izango 

ditu, hargatik eragotzi gabe udalari legez dagozkion ahalmenak. 

 

d) Zerbitzuaren funtzionamenduak eskatzen dituen eragiketek hirugarrenei eragiten dizkieten 

kalteak ordaindu beharko ditu, salbu eta udalari egotzi dakizkiokeen kausek eragin badute 

kaltea. 

 

e) Nazionalitateagatik ez diskriminatzeko printzipioa errespetatu behar du, Europako 

Erkidegoko kide diren estatuetako enpresei edo Munduko Merkataritza Antolakundearen 

Kontratazio Publikoetarako Akordioa sinaturik duten estatuetako enpresei dagokienez, 

zerbitzu-emakida honen kontratuaren ondorioz hornidura-kontraturik egin behar badu. 
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f) Legerian, administrazio-klausula partikularren agirian eta kontratuaren gainerako 

dokumentazioan ezarritako beste betebehar guztiak. 

 

21. KONTRATISTAREN LAN-ARLOKO BETEBEHARRAK 

 

Kontratu honen xede diren zerbitzuetan kontratatuko dituen langileei dagokienez, 

kontratista behartua dago lanaren, gizarte-segurantzaren zein laneko segurtasunaren eta 

higienearen arloan  indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den 

hitzarmen kolektiboaren araberako lan-baldintzak ere. Administrazioa salbuetsita geratuko 

da ez-betetze horren erantzukizunetik. 

 

Kasuak edo aldaerak. Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra 

badu kontratuaren xede den zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-

harremanetan, hauxe gehituko da: 

 

Kontratistak enplegatzaile gisa subrogatzeko betebeharra du kontratuaren xede den 

zerbitzua ematen ari diren langileekiko lan-harremanetan; agiri honi atxikita dago haien lan-

baldintzei buruzko informazioa. Kontratistak subrogatzeko dituen betebeharrak bete ezean, 

agiri honetako 26. klausulan adierazitako zigorrak aplikatuko zaizkio. 

 

SPKLren 130. artikuluan ezarritakoaren arabera, subrogazioak ukitutako langileen ordaindu 

gabeko soldatei ere erantzun behar die kontratistak, baita sortutako Gizarte Segurantzako 

kuotei ere, kontratua suntsiarazi eta horiek kontratista berriak subrogatuko balitu ere, eta, 

kasu horretan, betebehar hori ez legokioke inola ere kontratista berriari. Hala gertatzen 

bada, soldata horiek ordaintzeke daudela egiaztatuta, dagokien zenbatekoa atxikiko dio 

udalak aurreko kontratistari, soldatak ordaintzea bermatzeko, eta ez dio itzuliko behin betiko 

bermea harik eta ordaindu direla egiaztatu arte. 
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22. KONTRATUAREN ALDAKETAK 

 

Kasuak edo aldaerak 

 

a) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, 

SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 290. artikuluan esanbidez jasotako 

kasuetan eta baldintzetan, betiere horrekin ez badira aldatzen lizitazioaren eta 

adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

b) Ez bada aurreikusten kontratuan aldaketarik egitea hura egikaritzen den 

bitartean, hauxe adierazi beharko da: 

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, honako 

kasu eta baldintza hauetan eta eragin-esparru eta muga hauekin: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Kontratuaren prezioaren ehuneko honi eragin diezaiokete gehienez ere aldaketek: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dena den, SPKLren 203. artikulutik 207. artikulura bitartean eta 290. artikuluan esanbidez 

jasotako kasuetan eta baldintzetan ere aldatu ahal izango da kontratua, horrekin aldatzen 

ez badira lizitazioaren eta adjudikazioaren funtsezko baldintzak. 

 

Testu finkoa 

 

Gorago adierazitako aldaketa horiek bete beharrekoak izango dira kontratistarentzat. 
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23. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 

 
Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak eskuratu beharra eragiten badu, Datuen 

Babeserako Erregelamendu Orokorretik eratorritako betebeharrak bete beharko ditu 

kontratistak, bai eta SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarritik eratorritakoak ere 

(xedapen hori Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege 

Organikoarekin eta hura garatzeko araudiarekin lotuta). 

 

24. EMAKIDA AMAITZEA ETA BERMEALDIA 

 
Emakidaren epea amaitzen denean, administrazioari itzuliko zaio zerbitzua; kontratuaren 

arabera itzuli behar dituen obrak zein instalazioak entregatu behar ditu kontratistak, ondo 

zainduta eta ondo funtzionatzen dutela. 

 
Emakida amaitu aurreko ………………..-(e)ko epean, udalak behar diren neurriak hartu ahal 

izango ditu ondasunak hitzartutako baldintzetan eman dakizkion. 

 
Administrazioari itzuliko zaizkion emakidari atxikitako ondasunak ezin izango dira enbargatu. 

 
Kasuak edo aldaerak 

 

a) Bermealdia ezartzen bada, hauxe adierazi behar da: 

 
Halaber, .................................................................... eguneko epe bat ezarriko da, zerbitzua 

administrazioari itzultzen zaion egunetik, SPKLn eta Administrazio Publikoen Kontratuen 

Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako ondorioetarako bermealdi gisa. Epe horretan, 

emakidari atxikita egondako ondasunetan agertzen diren hutsen edo akatsen erantzukizuna 

izango du kontratistak. 

 
Epe hori igarotzen bada administrazioak eragozpenik jarri gabe, amaitutzat joko da 

kontratistaren erantzukizuna. 

 

b) Bermealdirik ezartzen ez bada, hauxe adierazi behar da: 

 

Kontratu honen izaera kontuan hartuta, ez da bermealdirik ezartzen. 
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25. KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI EZARRIKO ZAIZKION 

ZIGORRAK 

 

A.  Zerbitzu-ematea partzialki ez betetzea 

 

Baldin eta kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, ez badu betetzen 

emakidaren xede den zerbitzuaren emate partziala, administrazioak bi aukera izango 

ditu: kontratua suntsiaraztea, edo, bestela, kontratuaren prezio osoaren % 10eko 

baliokidea den zigorra ezartzea. 

 

B.  Zerbitzua oker gauzatzea 

 

Emakidaren xedea den zerbitzua oker gauzatzen bada, administrazioak zigorrak ezarri 

ahal izango ditu; zigor bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren 

% 10etik gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu 

hitzartutako prezioaren % 50.  

 

C.  Ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ez 

betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko 

betebeharrak, batez ere soldatak ordaintzen behin eta berriro atzeratzen bada edo 

hitzarmen kolektiboetatik eratorritakoak baino soldata-baldintza okerragoak doloz eta era 

larrian aplikatzen baditu, SPKLren 201. artikuluan ezarritakoa aplikatuz, administrazioak 

zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; horietako 

bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa 

aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50. 
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D.  Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoa gorabehera, kontratistak azpikontratistekin 

dituen betebeharrak betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango 

dizkio ez-betetze horietako bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango 

kontratuaren prezioaren % 10etik gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak 

ezin izango du gainditu hitzartutako prezioaren % 50.  

 

E.  Langileak subrogatzeko betebeharrak ez betetzea 

 

Kontratistak ez baditu betetzen kontratuaren xede den zerbitzuak ukitutako langileak 

subrogatzearen arloan dituen betebeharrak, SPKLren 130.4 artikuluan ezarritakoa 

aplikatuz, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango dizkio ez-betetze horietako 

bakoitzagatik; bakoitzaren zenbatekoa ez da izango kontratuaren prezioaren % 10etik 

gorakoa (BEZa aparte), eta guztirako zenbatekoak ezin izango du gainditu hitzartutako 

prezioaren % 50. 

 

26. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Zerbitzu-kontratua suntsiarazteko arrazoiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 

azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 211. eta 294. artikuluetan daude ezarrita. 
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27. KONTRATUAREN LAGAPENA 
 

Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga diezazkioke 

kontratistak, baldin eta: 

 
a)  lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan ez badira 

kontratua hari adjudikatzeko, 

b)  merkatuan lehiaketa benetan murrizterik ez badakar lagapenak, 

c)  kontratistaren ezaugarrien aldaketa nabarmenik ez badakar lagapenak, ezaugarri 

horiek kontratuaren funtsezko elementua diren kasuetan, eta 

d)  SPKLren 214.2 artikuluan jasotako baldintza eta betekizunekin bat badator lagapena. 

 

28. AZPIKONTRATAZIOA 
 

Kontratistak prestazioaren gauzatze partziala azpikontratatu dezake hirugarren batzuekin. 

Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. 

eta 216. artikuluetan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu azpikontratazio horrek. 

 

IV.- IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA  

ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 
29. KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 
Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratua administrazio-kontratua izango da, eta 

dokumentu honek eta berari erantsitako gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute. 

Horretan xedatuta ez dagoen guztiak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legean xedatutakoa bete beharko du, eta, lege horren kontra ez doan guztian, 

honako hauetan xedatutakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onetsia), 

maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua (zeinak partez garatzen baitu Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea) eta administrazio publikoen 

kontratazioan aplikatzekoak diren kasuan kasuko gainerako arauak. 

 

Administrazio-baldintza partikularren agiri hau eta espedienteari atxikitako gainerako agiriak 

bat etorri ezean, agiri honetan xedatutakoak izango du lehentasuna. 
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30. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 

 

Administrazioari honako eskumen hauek dagozkio: kontratua interpretatzea, kontratua 

egikaritzeko dauden zalantzak argitzea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik 

aldatzea, kontratuaren egikaritzearen ondorioz kontratistari egotz dakiokeen 

erantzukizuna zehaztea, kontratuaren egikaritzea etetea, kontratua suntsiaraztea 

erabakitzea eta suntsiarazpenaren ondorioak zehaztea; betiere SPKLn eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta 

haietan jasotako baldintza eta ondorioak betez. 

 

31. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai eztabaidagarriak kontratazio-organoak 

ebatziko ditu; administrazioaren bideari amaiera emango diote organoaren erabakiek, eta 

zuzenean aurkaratu ahal izango dira administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Horrek ez 

du kentzen, hala badagokio, kontratazioaren alorreko errekurtso berezia jarri ahal izatea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 44. artikulutik 60. 

artikulura artekoek araututakoaren arabera, edo Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako edozein errekurtso. 

 

 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 
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I. ERANSKINA. KONTRATUAK EGITEKO ESKAKIZUNAK BETETZEARI 
BURUZKO ADIERAZPEN-EREDUA 

 
GEHITU KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA; HURA BETETZEKO, HONAKO 

ARGIBIDE HAUEI JARRAITU BEHAR ZAIE 
 

Erantzukizunpeko adierazpenari dagokion eranskina kontratazio-agiri europar bakarraren 

eredu normalizatuaren bidez betetzeko, honako urrats hauei jarraitu beharko zaie: 

1.- Deskargatu DEUC.xml fitxategia zure ekipora; Sektore Publikoaren Kontratazio 

Plataforman dago eskuragarri, lizitazio honen eranskinen fitxan. 

2.- Ireki esteka hau: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

3.- Aukeratu «gaztelania» hizkuntza. 

4.- Hautatu «eragile ekonomikoa naiz» aukera. 

5.- Hautatu «inportatu kontratazio-agiri europar bakar bat» aukera. 

6.- Igo 1. urratsean deskargatutako DEUC.xml fitxategia. 

7.- Hautatu herrialdea eta sakatu «hurrengoa». 

8.- Bete kontratazio-agiri europar bakarraren kasuan kasuko atalak. 

9.- Inprimatu eta sinatu dokumentua. 

10.- Behar bezala bete eta sinatu ondoren, dokumentu hori lizitazioaren gainerako 

dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da, deialdia arautzen duten agirietan 

xedatutakoari jarraituz, eta horretan ezarritako epean. 

11.- Kontratuak zenbait sorta baditu, adierazpen bat bete beharko da lizitatzen den sorta 

bakoitzeko. 

12.- Lizitazioan aldi baterako enpresa-elkarte batean parte hartzen denean, dokumentu 

bat bete beharko da enpresa-elkartea osatzen duen enpresa bakoitzeko. 

13.- Baldin eta kontratua egiteko behar adinako kaudimena egiaztatzeko lizitatzaileak beste 

enpresaren baten kaudimenean eta baliabideetan oinarritzen bada, horiekiko duen izaera 

juridikoa edozein dela ere, dokumentu bana bete beharko dute enpresa lizitatzaileak eta 

baliabideak atxikitzen dituen enpresak. 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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II. ERANSKINA. KANON-PROPOSAMENAREN EREDUA 
 

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia: ........................  

Telefonoa: ..........................  

Helbide elektronikoa: ...............................................  

  

Gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun osoa dudala, neure izenean, edo honako 

honen ordezkari:  

Izen-abizenak: ................................................  

Helbidea: ..............................  

Posta-kodea .....................  

NAN-zenbakia edo IFK-zenbakia (pertsona fisikoa edo juridikoa den): ........................  

Telefonoa: ..........................  

  

Jakin dut .................................k prozedura abiarazi duela 

............................................................................................. kontratatzeko. 

 

ADIERAZTEN DUT 

 
1) Konpromisoa hartzen dut hura egikaritzeko honako kanon honen truke: 

....................................................€. 

 
2) Ezagutzen ditut preskripzio teknikoen agiria, administrazio-klausula partikularren agiria eta 

kontratu hau eraenduko duten gainerako dokumentu guztiak. Denak esanbidez onartu, eta 

ontzat hartzen ditut beren osotasunean. 

 
3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen ditu irekitzeko, ezartzeko eta funtzionatzen 

hasteko indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen betekizun eta obligazio guztiak. 

 
 ..............................(e)n, 20......(e)ko ..............................aren ........(e)(a)n 

 
 Sinadura
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ERANSKINA Lizitazioen publizitate-epeak 

Prozedura 
Erregulazio harmonizatua ez duten 

kontratuak 
Erregulazio harmonizatua duten kontratuak 

(SARA) 

PI 15 (H, Z) 
26 (O, OE, ZE) 

8 (urgent.) 
13 (urgent.) 

O, H, Z:35 
15 (aur. inform.) 
15 (urgent.) 
OE, ZE: 30 

PIS 15 (H, Z) 
20 (O) 

 

PISL 10 (O, H, Z) 
5 (H arruntak) 

 

PM-P 15 8 (urgent.) 30 
15 (aur. inform.) 
15 (urgent.) 

PM-E 10 5 (urgent.) 30 
10 (aur. inform.) 
10 (urgent.) 

LE-P 15 8 (urgent.) 30 

LE-E ? ? 

LN-P 15 8 (urgent.) 30 
15 (aur. inform.) 
15 (urgent.) 

LN-E 10 5 (urgent.) 30 
10 (aur. inform.) 
10 (urgent.) 

BE-P 20 10 (urgent.) 30 

BE-E ?  ? 

 
Oharrak 
- Egun naturalak dira 
- Publizitate berezia IV. eranskineko gizarte-zerbitzuetarako (135. artikulua eta 36. xedapen 
gehigarria) 
- Prozedura batzuetan, epeak laburtu daitezke eskaintzak bide elektronikoz bidaltzea 
onartuz gero 
- Manuak: 119, 134, 135, 136, 137, 156, 159, 161, 162, 164, 169, 174, 175, 178, 179, 36. 
XG eta 12. XG 

 

Siglen esanahia (agerpenaren hurrenkeran)  
SARA: erregulazio harmonizatuko kontratuak (“sujetos a regulación armonizada”, gaztelaniaz).  
H: hornidurak. Z: zerbitzuak. O: obrak. OE: obra-emakida. ZE: zerbitzu-emakida. PI: prozedura 
irekia. PIS: prozedura ireki sinplifikatua. PISL: prozedura ireki sinplifikatu laburtua.  
PM-P: prozedura mugatua, parte-hartzea. PM-E: prozedura mugatua, eskaintzak. LE-P: lehia-
elkarrizketa, parte-hartzea. LE-E: lehia-elkarrizketa, eskaintzak.  LN-P: lizitazio negoziatua, parte-
hartzea. LN-E: lizitazio negoziatua, eskaintzak. BE-P: berrikuntzarako elkartzea, parte-hartzea.  
BE-E: berrikuntzarako elkartzea, eskaintzak.  



 

 

 




