
 
 

 

KONTRATAZIORAKO BARNE-JARRAIBIDEAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilbon, 2013ko abenduaren 20an 

 

 



 

2/10 

 

 

AURKIBIDEA 

 

1. XEDEA ......................................................................................................................................................... 3 

2. APLIKAZIO-EREMUA ................................................................................................................................. 3 

3. DEFINIZIOAK ETA INTERPRETAZIOA ........................................................................................................ 3 

4. INPLIKATUTAKO EREMUAK ETA PERTSONAK ........................................................................................ 4 

5. KONTRATAZIORAKO PRINTZIPIO OROKORRAK ...................................................................................... 4 

6. KONTRATUEN IZAERA ETA HAIEI APLIKATU BEHARREKO ERREGIMEN JURIDIKOA .......................... 5 

7. ENPRESABURUAREN GAITASUNA ETA KAUDIMENA ............................................................................. 6 

8. ESKA DAITEZKEEN BERMEAK .................................................................................................................. 6 

9. KONTRATUAK PRESTATZEA ..................................................................................................................... 6 

10. ENTITATE KONTRATATZAILEA HAUTATZEA ETA KONTRATUAK ESLEITZEA ...................................... 7 

11. ARRAZIONALIZAZIO TEKNIKOKO ARAUAK .......................................................................................... 10 

 

 

  



 

3/10 

 

1. XEDEA 

 BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergai elkartea ez da sektore publikoaren 

parte, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen ("SPKL") testu bategina onartzen duen azaroaren 

14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren baldintzen arabera. SPKLaren arabera, BC3 Basque 

Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergai elkartea ez da jotzen, ez administrazio publikotzat, 

ez elkarte publikotzat.  

Bestalde, BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergai elkarteko Zuzendaritza 

Batzordeak xedatu du BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik SPKLan 

ezarritako kontratazio-prozedurei jarraitzea bere borondatez, bere funtsak gardentasun eta ardura 

handiagoz erabiltzeko.  

Kontrataziorako barne-jarraibide hauen helburua da (hemendik aurrera, "KBJ") hirugarrenekin egiten 

diren kontratu guztietan jarraitu beharreko metodologia ezartzea. Bereziki, BC3 Basque Centre for 

Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik hirugarren entitateekin egiten dituen kontratuetan, KBJ 

hauen helburua da erregulazio harmonizaturik ez duten kontratuak esleitzeko barne-prozedurak 

arautzea, bermatu dadin publizitatearen, lehiaren, gardentasunaren, konfidentzialtasunaren, 

berdintasunaren eta diskriminazio-ezaren printzipioen eraginkortasuna eta kontratua ekonomiaren 

aldetik onuragarriena den eskaintzari esleitzea, eta, hala, SPKLko 175.b) artikuluko mandatua 

osotasunean betetzea. 

KBJak haietan jasota dauden kontratuak esleitzeko prozeduretan parte hartzeko interesa duten 

guztien eskura jarri behar dira, eta BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa 

Ikergairen kontratugilearen profilean iragarri behar dira. 

2. APLIKAZIO-EREMUA  

KBJak nahitaez bete beharko dira BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergai 

elkarteak hirugarrenekin egiten dituen kostubidezko kontratu guztietan, edozein motatakoak direla 

ere, kasu hauetan izan ezik:  

a) SPKLaren 4. artikuluan aipatzen diren negozioak eta harreman juridikoak (“Lege honen 

aplikazio-eremutik kanpo utzitako negozioak eta kontratuak”).  

b) Aplikatu beharreko sektoreko legediak arautu dituen edo espresuki salbuetsi dituen negozio 

juridikoak (adibidez, kanpoan geratzen diren sektoreen legedia). Negozio horiek araudi horrek 

ezartzen duenaren arabera esleituko dira.  

 

3. DEFINIZIOAK ETA INTERPRETAZIOA  

a) Ez dira erregulazio harmonizatuko kontratutzat jotzen horrela zehazten direnak SPKLaren 

Atariko Tituluko II. kapituluko 2. atalean. Bereziki, halakotzat joko dira, besteak beste, 

4.845.000 euro baino gutxiagoko balio zenbatetsia duten obra-kontratuak (balio zenbatetsia 

legez aurreikusten denaren arabera kalkulatua) eta 193.000 euro baino gutxiagoko balio 

zenbatetsia (legez aurreikusitakoaren arabera kalkulatua) duten hornidura- eta zerbitzu-

kontratuak.  

b) Obra-kontratutzat jotzen dira horrela zehazten direnak SPKLaren 6. artikuluan eta haiekin bat 

datozen xedapenetan. Obra-kontratutzat jotzen dira, oro har, ondasun higiezin bat xede duten 

eraikuntza-lanak egiteko kontratuak.  

c) Hornidura-kontratuak dira horrela jasotzen direnak SPKLaren 9. artikuluan, zeinak, oro har, 

produktu edo ondasun higigarriak finantza-errentamenduan hartzea, errentan hartzea –

erosteko aukerarekin zein gabe– edo eskuratzea xede dutenak zehazten baititu. Bereziki 

hornidura-kontratuak dira BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergai 
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elkartearen beraren jarduerak garatzeko behar diren materialak, ekipoak edo instalazioak 

xede dituztenak.  

d) Zerbitzu-kontratuak dira, SPKLaren 10. artikuluan ezarritakoaren arabera, egiteko prestazio 

bat xede dutenak, jarduera bat eginez gauzatzen dena, edo obraz edo horniduraz besteko 

emaitza bat lortzera bideratutako egiteko prestazio bat dutenak. Kontratu horien artean 

sartzen dira xede dutenak ikerketako, garapeneko, bideragarritasun teknikoko edo 

ekonomikoko eta merkatuko azterketak egitea eta laguntza teknikoa eta aholkularitza ematea, 

hauek barne: ikuskaritzak, aurreproiektuak, argitalpenetarako oinarri-dokumentuak, 

argitalpenen edizioa, komunikazio-, hedapen- eta publizitate-kanpainak, prestakuntza-

ikastaroak ematea eta BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergairen 

alorretako lanak garatzeko behar den jarduera oro.  

e) Kontratuen balio zenbatetsia SPKLaren 76. artikuluan aurreikusitako arauen arabera 

kalkulatuko da, eta ez da sartuko balio erantsiaren gaineko zerga.  

f) SPKLaren II. eranskineko 17tik 27ra bitarteko kategorietako zerbitzu-kontratuei lotuta KBJ 

horien 10. atalean adierazten den zenbatekoa eta zenbatekoak, zeinetatik aurrera BC3 Basque 

Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergairen kontratuak erregulazio 

harmonizatutzat jotzen baitira, eguneratutzat joko dira, hala badagokio, Europako Batzordeak 

SPKLaren Hamalaugarren Xedapen Gehigarrian aipatutako baldintzen arabera ezartzen dituen 

zenbatekoen arabera.  

4. INPLIKATUTAKO EREMUAK ETA PERTSONAK  

BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaiko langile guztiak.  

5. KONTRATAZIORAKO PRINTZIPIO OROKORRAK  

BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik hirugarren erakundeekin egiten 

dituen kostubidezko kontratuak izan daitezke, bai erregulazio harmonizatuko kontratuak,  eta bai 

erregulazio harmonizatukoak ez direnak . Erregulazio harmonizatukoak ez diren kontratuek SPKLaren 

1. artikuluko printzipioak bete behar dituzte, eta haien esleipena, edonola ere, publizitatearen, 

lehiaren, gardentasunaren, konfidentzialtasunaren, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren 

printzipioen arabera egingo da, SPKLaren 175. artikuluari jarraikiz.  

Aurreko paragrafoan aipatutako printzipioak betetzen direla bermatzeko, BC3 Basque Centre for 

Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik KBJen arabera bideratzen dituen eta erregulazio 

harmonizatukoak ez diren kontratuen kontratazio-prozeduretan, aipatutako printzipioak beteko ditu 

kontratazio-organoen jarduerak.  

Printzipio horiek betetzat joko dira KBJ hauen hurrengo ataletan aurreikusten diren arauak betetzen 

direnean, eta hori gauzatzeko eta interpretatzeko jarraibide hauek bete behar dira:  

 

a) Publizitate-printzipioa betetzat joko da BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima 

Aldaketa Ikergairen kontratu-informazioa ematen duten eta merkatua lehiara irekitzea 

ahalbidetzen duten hedapen- edo dibulgazio-baliabide egokiak edo nahikoa irisgarriak 

aplikatzen direnean, eskaintzaile potentzial ororen mesedetan.  

 

b) Gardentasun-printzipioa betetzat joko da lizitatzaile potentzial oro lizitazioan parte hartzeko 

interesa adierazteko kondizioetan egotea ahalbidetzen duen informazio egokia hedatzen edo 

dibulgatzen bada, dagokion kontratua esleitu aurretik. Halaber, printzipio horrek berekin 

dakar parte-hartzaile guztiek esleitu nahi den kontratuari aplikatzen zaizkion arauak aldez 

aurretik jakitea, baita arau horiek enpresa guztiei berdin aplikatzen zaizkielako segurtasuna 

izatea ere.  
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c) Lizitatzaile potentzialen sarbidea eta parte-hartzea errazteko behar diren neurri guztiak 

hartuko dira, KBJ hauen arabera, kontratua ekonomiaren aldetik onuragarriena den 

eskaintzari esleitzeko.  

 

d) Konfidentzialtasun-printzipioa errespetatuko da BC3 Basque Centre for Climate Change - 

Klima Aldaketa Ikergaik bere gain hartuz enpresaburuek eman duten eta konfidentzial gisa 

izendatu duten informazioa, eta, bereziki, sekretu teknikoak edo komertzialak eta eskaintzen 

alderdi konfidentzialak ez dibulgatzeko betebeharra, betiere, horretarako kausa justifikatuak 

baldin badaude. Horrez gain, printzipio hau aplikatzeak eskatzen du kontratistek kontratua 

egin behar dutelako eskura duten informazioaren izaera konfidentziala errespetatzea, 

baldintza-agirietan edo kontratuan izaera hori eman zaion informazioarena edo bere 

izaeragatik hala tratatu beharrekoarena.  

 

e) Berdintasunaren eta diskriminazio ezaren printzipioa bermatzeko, prozeduren 

inpartzialtasuna eta ekitatea bermatzeko hartu beharreko neurriak hartuko dira. Neurri hauek 

hartuko dira, besteak beste:  

 

i) Kontratuen xedea bereizkeriarik gabe deskribatuko da beti, hau da, ez da aipatuko 

fabrikazio edo jatorri jakin bat, ez eta produktu jakin batzuk ere; era berean, ez da 

aipatuko, zehazki, marka, patentea, mota, jatorria edo ekoizpena. Horrelako erreferentzia 

batek behar bezala justifikatua egon behar du, eta “edo baliokide bat” aipamena eraman 

behar du.  

 

ii) Europar Batasuneko beste estatu batzuetako balizko lizitatzaileekin alderatuta zuzeneko 

edo zeharkako bereizkeria dakarren kondiziorik ez da ezarriko.  

 

iii) Hautagaiei tituluak, ziurtagiriak edo beste frogagiriren batzuk eskatzen bazaizkie, beste 

estatu kide batzuetako agiriak onartu egin beharko dira, batak bestearen tituluak, 

ziurtagiriak eta diplomak onartzeko printzipioari jarraikiz.  

 

iv) Interesa adierazteko edo eskaintza bat aurkezteko emango diren epeak egokiak izango 

dira, beste estatu kide batzuetako enpresek ebaluazio egoki bat egin dezaten eta eskaintza 

bat aurkez dezaten.  

 

v) Kontratu batzuen esleipen-prozeduran zuzkitzaile edo hornitzaile batek baino gehiagok 

hartzen badute parte, BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik 

bermatuko du horiek guztiek kontratuari buruzko informazio berbera dutela, eta kondizio 

berberetan.  

6. KONTRATUEN IZAERA ETA HAIEI APLIKATU BEHARREKO 

ERREGIMEN JURIDIKOA  

BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik egiten dituen kontratuak, nolanahi 

ere, kontratu pribatuak dira SPKLaren 20.1 artikuluan aurreikusten denaren arabera.  
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Nolanahi ere, KBJ hauetan araututako kontratuek —erregulazio harmonizatukoak ez direnek— 

erregulazio harmonizatukoak ez diren kontratuak egiten dituzten sektore publikoko erakunde eta 

elkarteek nahitaez betetzeko ezarritako xedapenak bete beharko dituzte, SPKLaren arabera. Zehazki, 

horrek esan nahi du SPKLaren I. liburuan (“Sektore publikoko kontratazioaren konfigurazio orokorra 

eta kontratuen egiturazko elementuak”) jasotako arauak aplikatzea, baldin eta arauon edukia BC3 

Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergairi aplikatzekoa bada, administrazio publiko 

gisa sailkaturik ez dagoen sektore publikoko botere esleitzailea den aldetik.  

7. ENPRESABURUAREN GAITASUNA ETA KAUDIMENA  

Kontratuak egiteko gaitasuna 

KBJ hauetan araututako kontratuak soilik egin ahal izango dira SPKLaren 43. artikuluan ezartzen 

diren baldintzak eta horiekin bat etorriz sektore publikoko entitate guztiei aplikatzen zaizkien aginduak 

betetzen dituzten pertsonekin. Zehazki, ezin izango da kontraturik egin SPKLaren 49.1 artikuluan 

zehaztutako kontratatzeko debekuren bat daukaten pertsonekin, ezta enpresekin ere, baldin eta, 

enpresok zuzentzen dituzten pertsonak nahiz beste inguruabar batzuk direla eta, sumatzen bada 

debekuren bat zeukaten beste enpresa batzuen jarraipena edo eraldaketa direla, edo bat egite nahiz 

segida baten ondorengo direla. Kasu bakoitzean eskatuko diren gutxieneko gaitasun- eta kaudimen-

eskakizunek kontratuaren xedeari loturik egon behar dute eta xede horrekiko proportzionalak izan 

behar dute.  

Kontratuak egiteko gaitasuna ziurtatzea  

Sektore publikoko entitate guztiei aplikatzekoak diren SPKLaren xedapenen kalterik gabe, 

kontratatzeko kaudimen ekonomiko, finantzario, tekniko edo profesionala kasuan kasu kontratazio-

organoak zehazten duenari jarraituz egiaztatuko da, kontratuaren inguruabarrak eta ezaugarriak 

kontuan hartuta, eta kontratazio-organoak egoki irizten badio, SPKLaren 64tik eta 79ra bitarteko 

artikuluetan xedatutakoa aplikatu ahal izango da.  

Era berean, SPKLaren 54.5 artikuluari jarraituz, kontratuaren inguruabarrak eta ezaugarriak kontuan 

hartuta, enpresaburuaren kaudimena, hala behar duenean, dagokion sailkapenaren bidez egiaztatzea 

exijitu ahal izango da.  

Enpresaburuak bete behar dituen gutxieneko kaudimen-baldintzak eta kaudimen hori egiaztatzeko 

agiriak lizitazio-iragarkian adieraziko dira, eta kontratuaren agirian edo baldintza teknikoen 

dokumentu baliokidean zehaztuko dira, baldin eta agiri horiek KBJen arabera eskatu beharrekoak 

badira.  

8. ESKA DAITEZKEEN BERMEAK  

Kontratuaren inguruabarren eta ezaugarrien arabera, kontratazio-organoak berme bat eska diezaieke 

lizitatzaileei edo hautagaiei, esleipena egin arte beren eskaintzei eutsiko dietela bermatzeko; era 

berean, esleipendunari ere eska diezaioke bermea, zerbitzua behar bezala gauzatuko dela ziurtatzeko.  

Berme horren zenbatekoa kontratuaren inguruabarrak eta ezaugarriak kontuan hartuta ezarriko da 

kasu bakoitzean. Eskatzen diren bermeak SPKLaren 84. artikuluan aurreikusten diren moduetako 

batean aurkeztu daitezke.  

9. KONTRATUAK PRESTATZEA  

Erregulazio harmonizatupekoak ez diren kontratuak prestatzean, SPKLaren 121.2 artikuluaren edukia 

eta harekin bat datozen KBJko jarraibideak kontuan hartuta, baldintza-agirietan aipamen hauek 
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egingo dira nahitaez, kontratazio-organoak egokitzat jotzen dituen beste alderdi batzuk alde batera 

utzi gabe:  

a) Kontratuaren oinarrizko ezaugarriak.  

b) Aldaerak onartzeko araubidea.  

c) Eskaintzak jasotzeko moduak.  

d) Lizitazioan parte hartzeko interesa duten enpresaburuei eska dakizkiekeen gutxieneko 

gaitasun- eta kaudimen-eskakizunak.  

e) Kontratazio-organoak egoki irizten dionean, proposamenak aurkeztera zer hautagai gonbidatu 

hautatzeko baliatzen diren kaudimen-irizpide objektiboak eta eskaintza aurkeztera 

gonbidatuko den gehienezko hautagai-kopurua (ezin dira izan hiru baino gutxiago).  

f) Ekonomiaren aldetik onuragarriena den eskaintza, zeinari kontratua esleituko zaion, 

zehazteko ebaluatuko diren irizpide teknikoak eta ekonomikoak.  

g) Aurkeztutako dokumentazioa kalifikatuko duen, eskaintzak baloratuko dituen eta esleipen-

proposamen bat egingo duen balorazio organo bat sortzea, kontratazio-organoak 

beharrezkotzat jotzen duenean.  

h) Hautatutako entitate lizitatzaileek izan behar dituzten bermeak.  

i) SPKLaren 104. artikuluaren arabera dagokion informazioa, lan-kontratuetako subrogazio-

baldintzei buruzkoa .  

j) Enpresaburuari, hala dagokionean, ezartzen zaion konfidentzialtasun-betebeharren hedapen 

objektiboa eta denborazkoa.  

k) Lizitatzaileek informazio gehigarria lortzeko aplikatzekoak diren epeak, hala badagokio, eta 

eskaintzak edo, hala dagokionean, parte-hartze eskaerak aurkezteko eta aurkeztutako 

dokumentazioa zuzentzeko epeak, kontratazio-organoak egokitzat joz gero.  

l) Kontratua formalizatzeko epea, hamar egun naturalez bestelako epe bat ezarri nahi denean.  

Baldintza teknikoen dokumentu baliokideak, berriz, gutxienez atal hau izan behar ditu:  

1. Lanaren helburua  

2. Lanaren irismena  

3. Proiektuaren faseen eta zereginen definizioa  

4. Lanen plangintza  

5. Kaudimen-eskakizunak  

6. Eskaintzak aurkezteko lekua eta gehienezko epea  

7. Eskaintzak aurkezteko modua  

8. Prezioa eta ordaintzeko era  

9. Kontratazio-baldintzak  

10. Kontratistaren obligazioak  

11. Lanen amaiera eta haiek jasotzea  

12. Kontratu-harremana etetea  

 

10. ENTITATE KONTRATATZAILEA HAUTATZEA ETA KONTRATUAK 

ESLEITZEA  

Kontratuen mailak  

Zenbatekoaren arabera, KBJ hauek bete beharreko kontratuak hiru mailatan sailkatzen dira 

(hemendik aurrera, "Maila" edo "Mailak"), eta bakoitza hainbat kontratazio-prozeduraren mende dago.  

Hona hemen maila horiek:  

1. maila. Maila honetakoak dira balio zenbatetsi hau edo txikiagoa dutenak:  

 18.000 euro, hornidura- edo zerbitzu-kontratuak badira  

 50.000 euro, obra-kontratuak badira  
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2. maila. Tarte honetako balio zenbatetsia duten kontratuak: 

 18.001 euro eta 60.000 euro, hornidura- edo zerbitzu-kontratuak badira  

 50.001 euro eta 100.000 euro, obra-kontratuak badira  

 

3. maila. Balio zenbatetsia 2. mailakoena baino handiagoa duten kontratuak eta SPKLaren 13. 

artikuluaren arabera erregulazio harmonizatukoak ez direnak.  

Beraz, maila honetan daude balio zenbatetsi hau duten kontratuak:  

 60.000 euro baino gehiagoko eta 400.000 euro baino gutxiagoko hornidura- edo zerbitzu-

kontratuak  

 100.000 euro baino gehiagoko eta 4.845.000 euro baino gutxiagoko obra-kontratuak.  

 

Publizitatea  

3. mailako kontratuak direnean, lizitazioari buruzko informazioa sartu behar da BC3 Basque Centre for 

Climate Change - Klima Aldaketa Ikergairen kontratatzaile-profilean. Bestalde, beste hedapen-bide 

batzuk ere erabili ahalko dira kontratuaren inguruabarrak eta ezaugarriak kontuan hartuta, hala behar 

izanez gero, besteak beste aldizkari ofizialetara, tokiko argitalpenetara edo Europar Batasunaren 

Aldizkari Ofizialera, mugarik gabe, jotzeko aukera. Horrez gain, ekitaldi bakoitzean edo hainbat urteko 

aldi batean esleitzea aurreikusten diren kontratuei buruzko aurretiko iragarpenak zabaldu daitezke, 

beharrezkotzat joz gero.  

Lizitazioaren iragarkiak informazio hau edukiko du:  

a) Kontratuaren funtsezko xehetasunen deskribapen labur bat.  

b) Kontratua esleitzeko prozedura, puntu hauek zehaztuta: eskaintzak (prozedura irekietan) edo 

parte-hartze eskaerak (prozedura negoziatuetan edo mugatuetan) aurkezteko epeak, eta 

enpresekin negoziatuko diren alderdi ekonomikoak eta teknikoak (prozedura negoziatuetan) .  

c) Kontratazio-organoak egoki irizten dionean, proposamenak aurkeztera zer hautagai gonbidatu 

hautatzeko baliatzen diren kaudimen-irizpide objektiboak, eta, kasu horretan, parte hartzeko 

eskaerak aurkezteko epea.  

d) BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergairekin harremanetan jartzeko 

gonbit bat, informazio gehigarria eskuratzeko.  

Edonola ere, kontratuaren inguruabar eta ezaugarriengatik egoki ikusiz gero, iragarkiaren edukia 

handitu ahalko da edo informazio gehigarria jarri kontratatzailearen profilean.  

 

Kontratazio-prozedurak  

 Kontratazio-prozedura hauek aplikatu behar zaizkie maila horietako guztietako kontratuei.  

Maila horietako bakoitzerako aurreikusitakoa alde batera utzi gabe, kontratazio-organoak, 

kontratuaren inguruabarrak eta baldintzak kontuan hartuta, erabaki dezake beheragoko maila batei 

goragoko maila bati dagozkion arauak aplikatzea.  

1. mailako kontratuak: Zuzeneko esleipena  

1. mailako kontratuak zuzenean esleituko dira. Kontratazio-arduradunak BC3 Basque Centre for 

Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik eskura duen operadore gaituen zerrendako enpresa bakar 

bati eskatuko dio eskaintza egiteko (halakorik badu), eta zuzenean hari esleituko dio.  

Kontratazioa BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergairen formatu ofizialaren 

araberako eskaera-gutun bidez egingo da (fax edo mezu elektroniko bidez bidal daiteke)  edo dagokion 

kontratua sinatuta, beharrezkotzat jotzen denean. Arduraduna arduratuko da izapidea kudeatzeaz eta 

eskatutako materiala edo zerbitzua jasotzeaz eta gainbegiratzeaz.  
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2. mailako kontratuak: eskaintzak eskatzeko prozedurak (gonbita baldintza-agiriekin edo baldintza 

teknikoen dokumentu baliokidearekin)  

2. mailako kontratuak gerenteak esleituko ditu eskaintzak eskatzeko prozeduraren bidez, arau hauei 

jarraituz:  

1. Ahal dela, behar adina enpresari (edonola ere, biri baino gehiagori) eskatuko dizkie eskaintzak 

BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik, kontratua gauzatzeko gai 

badira. Gutun, mezu elektroniko edo fax bidez bidaliko zaie eskaria, baldintza-agiria edo 

baldintza teknikoen dokumentu baliokidea erantsiz. Dena den, enpresa bakar bati eska 

dakioke eskaintza, arrazoi teknikoengatik edo artistikoengatik edo esklusiba-eskubideak 

babestearekin lotutako arrazoiengatik, kontratua enpresaburu jakin bati soilik eman 

dakiokeenean.  

2. BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik kontratuko edozein alderdi 

negoziatu ahalko du lizitatzaileekin, baldintza-agirietan edo baldintza teknikoen dokumentu 

baliokidean negoziaziotik kanpo geratzen diren alderdiak izan ezik, eta negoziazioan zehar, 

lizitatzaile guztiek tratu bera jasotzeaz arduratuko da, eta ez du informaziorik emango modu 

diskriminatuan.  

3. Kontratazio-arduradunak eskaintzen konparazio-taula bat egingo du, eta kontratua eskaintza 

onuragarrienari esleitzea proposatuko du. Kontratua gauzatuko da gerenteak edo 

zuzendariak, BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergairen eskaera-

formatu ofizialari jarraikiz, sinatutako eskaera-gutun bidez (fax edo posta elektronikoz ere 

bidali ahalko da) edo kontratua sinatuz, baldintza-agirian edo baldintza teknikoen dokumentu 

baliokidean adierazitakoari jarraituz. Eskaera-gutunean, espresuki aipatuko dira 

kontratistarentzat balio loteslea duten dokumentuak.  

4. Bidalitako gonbitak, jasotako eskaintzak eta onartzeko edo baztertzeko arrazoiak jasoko ditu 

BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik.  

 

3. mailako kontratuak: prozedura irekiak, mugatuak, negoziatuak edo lehia-elkarrizketa  

Kontratazio-organoak baldintza-agirian adierazi beharko du kontratuaren ezaugarriak kontuan hartuta 

esleitzeko aukeratu duen prozedura, hurrengo paragrafoetan aurreikusitako arauei jarraituz.  

Kontratu-maila honetako ohiko esleipen-prozedura irekia da.  

1. BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik bere webguneko 

kontratatzaile-profilean argitaratuko du baldintza-agiria edo baldintza teknikoen dokumentu 

baliokidea, eskaintzak aurkezteko epeekin. Batzuetan, enpresa bakar bati eska dakioke 

eskaintza, arrazoi teknikoengatik edo artistikoengatik edo esklusiba-eskubideak 

babestearekin lotutako arrazoiengatik, kontratua enpresaburu jakin bati soilik eman 

dakiokeenean.  

2. BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik kontratuko edozein alderdi 

negoziatu ahalko du lizitatzaileekin, baldintza-agirietan edo baldintza teknikoen dokumentu 

baliokidean negoziaziotik kanpo geratzen diren alderdiak izan ezik, eta negoziazioan zehar, 

lizitatzaile guztiek tratu bera jasotzeaz arduratuko da, eta eta ez du informaziorik emango 

modu diskriminatuan.  

3. Kontratazio-arduradunak eskaintzen konparazio-taula bat egingo du, eta kontratua eskaintza 

onuragarrienari esleitzea proposatuko dio Gerentziari. 3. mailako lizitazioetarako,  BC3 

Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaiko Zuzendaritza Batzordeak 

egindako esleipena berretsi beharko du.  

4. Kontratua gauzatuko da zuzendari nagusiak, BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima 

Aldaketa Ikergairen eskaera-formatu ofizialari jarraikiz, sinatutako eskaera-gutun bidez (fax 

edo posta elektronikoz ere bidali ahalko da) edo kontratua sinatuz, baldintza-agirian edo 

baldintza teknikoen dokumentu baliokidean adierazitakoari jarraituz. Eskaera-gutunean, 

espresuki aipatuko dira kontratistarentzat balio loteslea duten dokumentuak.  
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5. BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik jasotako eskaintzak eta 

onartzeko edo baztertzeko arrazoiak jasoko ditu.  

Alabaina, prozedura negoziatua edo mugatua aplikatzea erabaki daiteke, SPKLaren arabera haiek 

aplikatzeko kasuak gertatzen direnean.  

SPKLaren 164. artikuluko egoerak gertatzen direnean, lehia-elkarrizketaren prozedura aplikatzea 

erabaki daiteke, zeina SPKLaren 163. artikulutik 167. artikulura bitartean ezarritakoak gidatuko baitu.  

Entitate kontratistaren hautaketa  

Kontratazio-prozeduran parte hartu dutenei kontratuen esleipena jakinaraziko zaie.  

Kontratuak formalizatzea  

Dagoeneko dagokion baldintza-agirian edo baldintza teknikoen dokumentu baliokidean  jasota egon 

ezean, BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik KBJen arabera egiten dituen 

kontratuetan nahitaez aipatu behar dira alderdi hauek , SPKLaren 26. artikuluaren arabera:  

a) Aldeen identifikazioa.  

b) Sinatzaileek kontratua sinatzeko duten gaitasunaren egiaztapena.  

c) Kontratuaren xedearen definizioa.  

d) Kontratuari aplikatu beharreko legediaren erreferentzia.  

e) Kontratua osatzen duten dokumentuen zerrenda. Kontratuan horrela adierazten bada, 

zerrenda hori hierarkizatuta egon daiteke, aldeek adostutako lehentasun-ordenaren arabera 

ordenatuta, eta kasu horretan, errorerik adierazi ezean, adostutako ordena hori erabiliko da 

dagokion prebalentzia zehazteko, hainbat dokumenturen artean kontraesanak egongo balira.  

f) Prezio jakina edo hura zehazteko modua.  

g) Kontratuaren iraupena edo hura gauzatzen hasteko eta amaitzeko kalkulatzen diren datak, 

baita luzapenarena edo luzapenena ere, horrelakorik aurreikusten bada.  

h) Zerbitzuak jasotzeko, entregatzeko edo onartzeko baldintzak.  

i) Ordaintzeko baldintzak.  

j) Kontratua eteteko bidea ematen duten kasuak.  

k) Aurrekontu-kreditua edo prezioa ordainduko zaionaren konturako kontabilitate-programa edo 

-izenpea, hala badagokio.  

l) Kontratistari ezartzen zaion konfidentzialtasun-betebeharren hedapen objektiboa eta 

denborazkoa, halakorik ezartzen bazaio.  

Esleipena eskaera-gutun bidez egiten denean eta ez denean beharrezkoa kontratua formalizatzea, 

lehenagoko aipamen horiek dokumentu horretan jaso beharko dira, baldin eta baldintza-agirietan ez 

badaude. Horrelakoetan, kontratua eskaera-gutun hori bidalita gauzatuko da. Kontratua 

formalizatzean, formalizatze hori gehienez hamar egun naturaleko epean egingo da kontratista 

hautatzen den egunetik kontatzen hasita, baldin eta baldintza-agirietan edo dagozkien eskaintzetan 

beste eperen bat zehazten ez bada. BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa 

Ikergairen kontratu-baimena, horrelakoetan, kontratua formalizatuz adieraziko da, eta horrekin 

kontratua gauzatutzat joko da.  

11. ARRAZIONALIZAZIO TEKNIKOKO ARAUAK  

BC3 Basque Centre for Climate Change - Klima Aldaketa Ikergaik bere kontratuak arrazionalizatzeko 

eta ordenatzeko, enkante elektronikoak egin ditzake, esparru-hitzarmenak amaitu, sistema 

dinamikoak antolatu, edo obren, zerbitzuen eta horniduren kontratazioa zentralizatu zerbitzuetan edo 

beste elkarte edo entitateetan SPKLaren 132. artikuluari eta 178. artikulutik 191ra bitarteko artikuluei 

jarraituz, eta kasu bakoitzean KBJ hauen ondoriozko egokitzapenak aplikatuz. 


