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A. SARRERA 
 
Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia, zuzenbide pribatuko izaki publiko 
bezala, euskal sektore publikoaren parte da, eta “botere esleitzaile”tzat hartua izateko 
ezaugarriak biltzen ditu, eta, horrenbestez, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko urriaren 
30eko 30/2007 Legean (SPKL) ezarririkoa aplika dakioke. 
 
Kontratazioko Barne Jarraibide hauen helburua da adierazitako 30/2007 Legean ezarritako 
eskakizunak asetzea, publizitatearen, lehia librearen, gardentasunaren, konfidentzialtasunaren, 
berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioen eraginkortasuna bermatuz, eta horretaz 
gain kontratua eskaintza ekonomiko onuragarriena aurkezten duenari eslei dakiola. 
 
Bertsio hau Unibasq-eko Zuzendariak onartu du, 2014ko martxoaren 10ean. 
 
SPKLak, dena dela, kontratu pribatutzat hartzen ditu Unibasq-ek egin ahal izango dituen 
kontratuak, betiere legearen 20.1 artikuluan xedaturikoari jarraiki, honako hau esaten baitu: 
“kontratu pribatutzat hartuko dira administrazio publiko ez diren sektore publikoko ente, 
erakunde eta entitateek eginikoak”. Kontratu horien betearazpena kontratazioko arau zibilek 
araupetzen dutela esan nahi du horrek.  
 
Era berean, SPKLak administrazio publikoek egiten dituzten kontratuak —eta baita 
administrazio publiko ez diren gainerako botere esleitzaileek ere— berezi egiten ditu 
“harmonizaturiko erregulaziopeko kontratuen” eta “harmonizaturiko erregulaziopean ez dauden 
kontratuen” artean, kasu batean edo bestean erregimen juridiko desberdina aplikatzeari 
dagokionez. 
 
Hortaz, Unibasq-ek egingo dituen kontratuak honako kategoria hauetan sailkatuko dira: 
 

1. Legearen eraginpean ez dauden kontratuak, eta beraz, antolamendu juridiko 
pribatuaren eraginpean, edota hala badagokio, aplikatzen zaizkien arau berezien 
eraginpean daudenak. SPKLren 4. artikuluan adierazitako kontratuak dira, hain zuzen 
ere; jarraibide hauei I. Eranskin gisa erantsi zaie artikulu hori. Jarraibide hauek ez zaizkio 
aplikatuko. 
 

2. Legearen eraginpeko kontratuak, harmonizaturiko erregulaziopekoak ez badira., 
Kontratu guztiak dira horrelakoak, hurrengo kategoriakoak izan ezik. Jarraibide hauen B 
idatz-zatian aurreikusitakoa aplikatuko zaie horrelako kontratuei. 
 

3. Legearen eraginpeko kontratuak, harmonizaturiko erregulaziopekoak badira, 
Jarraibide hauen C idatz-zatian aurreikusitakoa aplikatuko zaie horrelako kontratuei. 
Honako kontratu hauek dira horrelakoak: 
 

a. Obra-kontratuak, aurreikusitako balioa 5.150.000 euroren parekoa edo hortik 
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gorakoa bada. 
b. Hornikuntza-kontratuak, aurreikusitako balioa 206.000 euroren parekoa edo hortik 

gorakoa bada. 
c. SPKLren II. Eranskinaren 1-16. kategorietan bildutako zerbitzu-kontratuak, betiere 

horiek aurreikusiriko balioa 206.000 euroren parekoa edo hortik gorakoa bada. 
 

Adierazitako zenbateko horiek BEZa ez dute barne hartzen. 
 

Zenbatekoa alde batera utzita, SPKLren 13.2. artikuluan (jarraibide hauei II. Eranskin gisa 
eransten zaie artikulu hori) adierazitako kontratuak ez dira inolaz ere harmonizaturiko 
erregulaziopeko kontratutzat hartuko, eta ezta SPKLren II. Eranskineko 17-27. kategorietan 
barne hartutako zerbitzuak ere. 

B. HARMONIZATURIKO ERREGULAZIOPEKOAK EZ DIREN 
KONTRATUAK 

 

Honako kontratu hauek dira horrelakoak: 
 

- Obra-kontratuak, 5.150.000 eurotik beherako aurreikusitako balioa badute.. 
- Hornikuntza-kontratuak, 206.000 eurotik beherako aurreikusitako balioa badute. 
- SPKLren II. Eranskineko 1-16. kategorietan bildutako zerbitzu-kontratuak, betiere 

horiek aurreikusitako balioa 206.000 eurotik beherakoa bada. 
- SPKLren II. Eranskineko 17-27. kategorietan barne hartutako kontratuak, eta 

adierazitako 13.2. artikuluko kontratuak, haien zenbatekoa edozein izanik ere. 
 

I. Oro har aplikatu beharreko arauak: 
 

1. Kontratazio organoa 

Unibasq-eko Estatutuak onartzen duen apirilaren 16ko 204/2013 Dekretuko 13. artikuluko “5” 
atalaren “m”puntuaren arabera, Unibasq-eko kontratazio organoa, Zuzendaria da. 

 
2. Kontratistek bete beharreko baldintzak 

 
Unibasq-rekin kontratu bat egiteko, enpresari guztiek honako baldintza hauek betetzen dituztela 
egiaztatu beharko dute: 
 
2.1 Gaitasun-baldintzak 
Legearen 43. artikuluan aurreikusitakoak. 
 
44. artikulua (enpresa ez komunitarioentzat) eta 45. artikulua (bateragarritasunbaldintza bereziei 
buruzkoa) aplikatuko dira. 
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2.2 Gaitasuna 
46. artikuluan (pertsona juridikoen gaitasuna), 47. artikuluan (enpresa komunitarioen gaitasuna) 
eta 48. artikuluan (enpresaburuen batasunen gaitasuna) eskatzen dena izango da. 
61.4. artikuluaren arabera egiaztatuko da gaitasuna 
 
2.3 Kontratatzeko inolako debekurik ez izatea 
Honako hauek aplikatuko dira: 49.1. artikulua, kontratatzeko debekuei buruzkoa, eta 62. 
artikulua, kontratatzeko horrelako debekurik ez dagoela frogatzeko moduei buruzkoa. 
 
2.4 Gutxieneko kaudimen-baldintzak 
Kaudimen ekonomiko eta administratiboen eta kaudimen teknikoaren gutxieneko baldintzak, 
kasu bakoitzean, Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian ezarritakoak izango dira, eta 
Orri horretan aurreikusitako moduan egiaztatu beharko dira. 
 
Orri horretan, kaudimena egiaztatzeko aurkeztu behar diren agiriak zehazteaz gain, kaudimen 
hori egiaztatuko duten gutxieneko mugak ere finkatuko dira. 51. Artikulua (kaudimen-eskaera), 
52. artikulua (kaudimena kanpoko bitartekoekin bateratzeari buruzkoa) eta 53. artikulua 
(kaudimen-baldintzak zehazteari buruzkoa) aplikatuko dira. 
 
2.5 Sailkapena 
Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian hala aurreikusi bada eskatuko da 
administrazio-sailkapena soilik. 
 

3 Kontratuaren elementuak 
 
3.1 Kontratuaren xedea 
Erakunde-helburuak betetzeko eta gauzatzeko beharrezkoak direnean formalizatuko ditu 
kontratuak Unibasq-ek. Proiektatutako kontratuaren bitartez ase nahi diren premien ezaugarriak 
eta hedadura, eta premia horiek asetzeko kontratu horren xedearen eta edukiaren egokitasuna 
xehetasunez xedatuko dira, eta horretarako, prestatze-dokumentazioan jasoko dira horiek. 
 
74. artikuluan ezarritakoa aplikatuz zehaztuko da kontratuaren xedea. 
 
3.2 Kontratuaren iraupena 
Kontratuen iraupena xedatzeko, Unibasq-ek honako hauek hartuko ditu kontuan: prestazioen 
nondik norakoa, kontratuen finantzaketaren ezaugarriak eta kontratuen egikaritzea aldian behin 
lehiapean jartzeko premia. Horri dagokionez, 23. Artikuluan xehatutakoa aplikatuko da. 
 
Hala badagokio, gerta litezkeen luzapenak Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian 
aurreikusiko dira esanbidez. 
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50.000 eurotik beherako zenbatekoa duten obra-kontratuek eta 18.000 eurotik beherakoa duten 
beste edozein kontratuk (BEZa barne hartu gabe), zuzenean esleitzekoak badira, nolanahi ere, 
gehienez urtebeteko iraupena izango dute, eta ezin izango dira luzatu. 
 
3.3 Prezioa 
75. eta 76. artikuluetako arauak aplikatuko dira, kontratuaren prezioa (aurreikusitako balioaren 
kalkulua) eta lizitazioaren aurrekontuaren zehaztapena kontuan hartuz, eta Herri Administrazio 
ez izateagatik eratorritako aldaketekin. 
 
Dagokion Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian halakorik aurreikusi bada, prezioak 
berrikusiko dira. 
 

4 Kontratua prestatzea 
 

4.1 Eskaera 
Zuzeneko esleipena bidezkoa den kasuetan izan ezik, kontratazioari hasiera emateko, jarraibide 
hauetan III. Eranskin gisa erantsi den inprimakia bete beharko dute Unibasq barneko langileek. 
Edonola ere, inprimakiak honako hauek jasoko ditu: proiektatutako kontratuaren bitartez ase 
nahi diren premien nondik norakoak eta hedadura, eta baita premia horiek asetzeko kontratu 
horren xedearen eta edukiaren egokitasuna ere. 
 
4.2 Orriak 
50.000 euroko zenbatekotik gorako kontratu guztietan (BEZa barne hartu gabe) Orri bat sortu 
beharko da ezinbestean. Obra-kontratuak ez diren kontratuen kasuan, bestalde, Kontratazio 
Organoaren irizpideari jarraiki, 18.000 euroko zenbatekotik gorako kontratuak badira (BEZa 
barne hartu gabe), Orria sortu ahal izango da. 
 
Adierazitako zenbateko horretatik gorakoak diren kontratuetan, ostera, Klausula Ekonomiko eta 
Administratiboen Orriarekin batera, Preskripzio Teknikoen Orria ere beharrezkoa izango da. 
 
200.000 euroren pareko edo zenbateko horretatik gorako obra-kontratuen eta obrakontratuak ez 
diren 600.000 eurotik gorako bestelako kontratuen lizitazioen kasuan, dagokion Orriaren 
gainean berrikuspen eta txosten juridikoa egingo da. 
 
Halaber, obra-kontratuetan, horretaz gain, dagokion Obra Proiektua ere egin beharko da, eta 
horrek, hala badagokio, Preskripzio Teknikoen Orria ordezkatu ahal izango du. 
 
SPKLren II. Eranskineko 17-27. kategorietan jasotako zerbitzu-kontratuak, 206.000 euroren 
pareko edo zenbateko horretatik gorako kontratuak badira, gainera, 121.1. artikuluan 
aurreikusitakoaren eraginpean geratuko dira. 
 

5 Kontratua sinatzea 
 

Kontratua idatzita formalizatuko da. 
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Kontratua zuzenean esleitzea erabakitzen bada, jatorria berbera denez gero, dagokion 
aurrekontua igortzea eta horren onarpen idatzia jakinaraztea nahikoa izan liteke formalizazio 
hori gauzatzeko. 
Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orria egiten ez bada, sinatu beharreko kontratuak 
SPKLren 26. artikuluan adierazitako aipamenak barne hartu behar izango ditu ezinbestean. 
 
Alderdien eskubide eta betebeharrei dagokienez, horiek ezartzeko Orrietan aurreikusten 
direnetatik kanpoko ezein klausula ezin izango da sartu, aurkeztutako eskaintzatik eta esleipen-
ekintzaren xehetasunetatik eratorritako zehaztapenekin. 
 

6 Kontratua betearaztea 
 
Kontratuaren ondorioei eta kontratua amaitzeari dagokienez, Orrietan (halakorik erabakitzen 
bada, Herri Administrazioen kontratazioari buruzko araudiari lotu ahal izango zaizkie Orriak) 
aurreikusitako baldintzak aplikatuko dira, zuzenbide zibilaren osagarri gisa. 
 

II. Orria 
 
Klausula Ekonomiko eta Administratiboen orriak, prozedura negoziatuaren berezitasun 
propioekin, honako alderdi hauek eduki beharko ditu: 
 

- Kontratazio-organoa. 
- Publizitatea, kontratatzailearen profilera sartzeko modua eta publizitate-gastuak. 
- Kontratuaren xedea, eta hala badagokio, sortak. 
- Kontratuaren bitartez asetzeko premiak eta mota guztietako faktoreak, kontuan hartu 
beharrekoak. 
- Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua, eta hala badagokio, aurrekontu hori urterokoetan 
antolatzea. 
- Kontratu-izaerako dokumentazioa. 
- Kontratuaren iraupena, eta hala badagokio, horren luzapenak xedatzea. 
- Kontratua esleitzeko prozedura: prozedura irekia, murriztua edo negoziatua. 
- Proposamenen aurkezpena: 

 Aurkezteko modua. 

 Itxura eta edukia (aurkeztu beharreko dokumentazioa). 

 Aurkezteko epea eta tokia. 
- Kontratista: 

 Gaitasuna. 

 Gaitasun-baldintzak. 

 Kontratatzeko debekuak. 

 Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa (gutxieneko agiriak eta mugak). 

 Kaudimen tekniko eta profesionala (gutxieneko agiriak eta mugak). 
- Ebaluazioa eta esleipena: 

 Esleitzeko irizpideak eta haien ponderazioa, edo bestela, prozedura negoziatua 
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bada, negoziatu beharreko alderdiak. 

 Onartutako proposamenei hasiera ematea. 

 Kontratua esleitzea eta esleipen hori jakinaraztea. 
- Esleipendunak aurkeztu beharreko dokumentazioa eta horretarako epea. 
- Kontratua formalizatzea eta horretarako epea. 
- Alderdien eskubideak eta betebeharrak. 
- Kontratua jasotzea eta kontratatutako prestazioaren bermearen epea. 
- Prezioaren ordainketen araubidea. 
- Kontratua suntsiarazteko arrazoiak. 
- Araubide juridikoa eta jurisdikzioa. 
 

Horretaz gain, Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orriak honako alderdi hauek ere eduki 
behar izango ditu zenbait kasutan: 

 
- Finantzaketa. 
- Aldaerak edo hobekuntzak: Baimentzen ote diren zehaztea, eta horiek onartu ahal 
izateko kontratuak izan behar dituen baldintzak, mugak, modalitateak eta alderdiak 
adieraztea. 
- Prezioak berrikustea (eta aplikatuko diren formula edo indize ofizialak zehaztea), 
SPKLren 75.3. artikuluan ezarritakoaren arabera. 
- Behin-behineko edo behin betiko bermeak. 
- Sailkapena. 
- Ahalmen- eta kaudimen-baldintzak egiaztatzeko dokumentazioa aztertzeko data. 
- Kontratua aldatzea: Kontratua aldatzeko aukera ba ote dagoen adieraztea eta halako 
aldaketarik badago, zein baldintzatan gerta daitekeen. 
- Kontratatzaileari ezarritako konfidentzialtasun-betebeharraren hedatze objektibo eta 
denbora-hedatzea. 
- Lagapena eta azpikontratazioa: Kontratuaren lagapenerako baldintzak adieraztea eta 
kontratatzaileak kontrata ditzakeen prestazioak edota horien ehunekoa identifikatzea 
(SPKLren 209.2.c) eta 210.5. artikuluen arabera). 
- Berandutzeagatiko eta egikaritze akastunagatiko zehapenak. 
- Antolamendu juridikoaren aurka ez dauden beste edozein itun, klausula eta baldintza. 
 

III. Esleipen-prozedurak 
 

SPKLren 175. artikuluan aurreikusitakoa betetzeko, esleipen-prozedurak adierazten dira 
ondoren, kontratu-mota ezberdinen eta horien zenbatekoen arabera. 
 
Ondoren adierazten den guztia alde batera utzi gabe, Kontratazio Organoak elkarrizketa 
lehiakorreko prozedurara jo dezake, 163-167. artikuluetan aurreikusitako kasuetan eta artikulu 
horietan aurreikusitako ondorioekin. 
Orobat, kontratazioa arrazionalizatzeko sistemetara ere jotzeko aukera izango du (esparru-
akordioetara, kontrataziorako sistema dinamikoetara, edota kontratazio zentraletara); horrelako 
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kasuetan, 180-189. artikuluetan aurreikusitakoa bete beharko du harmonizaturiko 
erregulaziopeko kontratuak esleitu ahal izateko. 
 

1. Obra kontratuak 
 

1.1 Zenbatekoen araberako bereizketa 
Obra-kontratuari dagokionez, hiru prozedura desberdin bereiziko dira, obraren zenbateko 
ekonomikoaren arabera. Honako hauek: 
 

a) Gehienez 49.999,99 euroko zenbatekora iristen den obra-kontratua. 
b) 50.000 eurotik 999.999,99 eurora bitarteko zenbatekora iristen den obra-kontratua. 
c) 1.000.000 eurotik 5.149.999,99 eurora bitarteko zenbatekora iristen den obra kontratua. 

 
Adierazitako zenbateko horiek guztiek BEZa ez dute barne hartzen. 
 
1.2 Gehienez 49.999,99 euroko zenbatekora iristen diren obra-kontratuak. Horrelako 
kontratuen kasuan, orokorrean zuzeneko esleipenera joko da. Dagokion aurrekontua eskatuko 
da; aurrekontu hori, bestalde, Unibasq-ek onartuko du, eta horren ondoren, dagokion kontratua 
sinatuko da, edo bestela, sinpleki aurrekontu hori esanbidez eta idazki bidez onartuko da 
(aurrekontu hori onartu dela adierazi beharko da).  
 
Kontratua betetzen dela egiaztatu ondoren, prezioa ordainduko da; kontratatzaileak dagokion 
faktura aldez aurretik eman beharko du, eta faktura hori onartu egin beharko da. Alabaina, 
negoziatutako prozedura (irekia edota murriztua) ere aukeratu ahal izango da, eta kasu 
horretan, hurrengo idatz-zatian xedatutakoa aplikatu beharko da. 
 
1.3 50.000 eurotik 999.999,99 eurora bitarteko zenbatekora iristen diren obrakontratuak. 
Mota horretako kontratuen kasuan, esleipena prozedura negoziatu baten (irekia edota 
murriztua) izapidearen bitartez gauzatuko da, eta Klausula Ekonomiko eta Administratiboen 
Orrian adierazi beharko da aukeratutako prozedura zehatza. 

 
1.3.1 Prozedura negoziatua 

 
Prozedura negoziatura jotzea erabakitzen bada, honako izapide hauek egin beharko 
dira: 
 

a) Eskaera: Kontratazioaren eskaera egiteko, Unibasq barneko langileek III. Eranskin gisa 
eransten den inprimakia bete beharko dute. 

b) Eskaintzak eskatzea: kontratuaren xedea betetzeko ahalmena duten hiru enpresari 
(gutxienez) eskatuko zaizkie eskaintzak. 

c) Orriak: Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orri bat sortuko da (jarraibide hauen II. 
epigrafeko B idatz-zatian aurreikusten den edukia izango du Orri horrek), eta baita 
Preskripzio Teknikoen Orri bat ere, edota dagokion Obra Proiektua. Dokumentu horien 
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gainean, berrikuspen eta txosten juridikoa egingo da, kontratuaren zenbatekoa 200.000 
eurotik gorakoa denean. 

d) Publizitatea: Kontratuaren zenbatekoa 200.000 eurotik gorakoa bada, kontratu horren 
lizitazioa eta esleipena kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Hori guztia idatz-zati 
honen f) letran aurreikusitakoa alde batera utzi gabe. 

e) Ebaluazioa: Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian xedatuko dira enpresarekin 
negoziatu beharreko alderdi ekonomiko eta teknikoak. Kasuen arabera, Unibasq-eko 
teknikariek esleipen arrazoiturako proposamena egingo dute, eta honako hauek jaso 
beharko dira: egindako gonbidapenak, jasotako eskaintzak, eskaintza horiek onartzeko 
edo baztertzeko arrazoiak, eta gauzatutako negoziazioak. 

f) Aplikatzeko bestelako kasuak: halaber, prozedura negoziatura ere jo ahal izango da, 154. 
artikuluan eta 155. artikuluko a), b), eta c) idatz-zatietan aurreikusten diren kontratuetan, 
kontratu horien zenbatekoa edozein dela ere. 
Horrelako kasuetan, soilik 154. artikuluaren a) eta b) idatz-zatietako eta 155. artikuluaren 
a) idatz-zatiko kasuetan argitaratuko da kontratatzailearen profilean lizitazio-iragarpena. 
Klausula Ekonomiko eta Administratiboetan edota jarraibide hauetan esanbidez 
aurreikusten ez den guztian, honako hauetan aurreikusitakoa aplikatu beharko da: 153., 
160., 161., eta 162. artikuluetan, eta horiei lotzen zaien eta aplika daitezkeen gainerako 
artikuluetan aurreikusitakoa, eta Herri Administrazio ez izateagatik eratorritako dagokien 
aldaketekin. 

 
1.3.2 Prozedura irekia edo murriztua 

Prozedura irekia edo murriztua gauzatzea erabakitzen bada, hurrengo idatz-zatian 
xedatutakoa aplikatu beharko da. 
 

1.4 Contratos 1.000.000 eurotik 5.149.999,99 eurora bitarteko zenbatekora iristen den 
obrakontratuak 
Mota horretako kontratuen kasuan, esleipena prozedura ireki edota murriztu baten izapidearen 
bitartez gauzatuko da, eta Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian adierazi beharko da 
aukeratutako prozedura zehatza. 
 
Bi kasuetan, hau da, prozedura irekian eta murriztuan, honako arau hauek aplikatuko dira: 
 

a) Eskaera: Eskaera egiteko, Unibasq barneko langileek III. Eranskin gisa 
erantsiden inprimakia bete beharko dute. 

b) Orriak: Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orri bat sortuko da 
(jarraibide hauen II. epigrafeko B idatz-zatian aurreikusten den edukia izango 
du Orri horrek), eta baita Preskripzio Teknikoen Orri bat ere, edota dagokion 
Obra Proiektua. 
Dokumentu horien gainean berrikuspen eta txosten juridikoa egingo da. 

c) Publizitatea: Gutxienez, kontratatzailearen profilean eta Euskal Herriko 
Aldizkari Ofizialean argitaratuko da lizitazioa, edota kontratatzailearen profilean 
eta probintziako egunkari batean, eta Klausula ekonomiko eta 
Administratiboen Orrian adierazi beharko da aukera zehatza. 
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d) Proposamenak aurkezteko epea: Proposamenak aurkezteko epea Klausula 
e) Ekonomiko eta Administratiboetan xedatuko da, baina epe horrek inolaz ere 

ezin izango du hogeita sei (26) egunetik beherakoa izan, Kontratazio 
Organoaren iritziz epe hori laburtzea justifikatzen duten salbuespenezko 
egoerak gertatzen ez badira. 

f) Proposamenak aurkezteko modua: Proposamenak isilpekoak izango dira, eta 
gutunazal itxitan aurkeztu beharko dira, Klausula Ekonomiko eta 
Administratiboen Orrian xedatzen den modu berean. 

g) Ebaluazioa: Kontratua esleitzeko eta kontratu horren ponderaziorako oinarri 
gisa balioko duten irizpideak Kontratazio Organoak xedatuko ditu, eta 
iragarpenean eta Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian adieraziko 
dira. 
Kontratuaren xedeari zuzenean lotutako irizpideak aintzat hartu ahal izango 
dira, hala nola kalitatea, prezioa, obraren erabilerari loturiko ordainsariak 
berrikusteko erabiliko den formula, prestazioa egikaritu edo entregatzeko epea, 
erabilera-kostua, ingurumenezaugarriak edo gizarte-eskakizunak 
gogobetetzeari lotutako ezaugarriak, errentagarritasuna, balio teknikoa, 
ezaugarri estetiko edo funtzionalak, ordezko piezen prestutasuna eta kostua, 
mantentzea, laguntza teknikoa, saldu osteko zerbitzua eta antzeko beste 
batzuk. 
Aurkeztutako proposamenen ebaluazioari buruzko txosten objektiboa egiteko 
eta esleipen-proposamena Kontratazio Organoari igortzeko ardura hartuko 
duen Batzorde baten antolaketa eta eskumenak jasoko dira Klausula 
Ekonomiko eta AdministratiboenOrrian. 
200.000 eurotik gorako kontratuen kasuan, esleipen-proposamena txosten 
juridiko batekin batera egingo da, betiere Batzordean aholkularitza juridikoa 
gaineratu ez bada. Ekonomikoki onuragarriena den eskaintzari esleituko dio 
kontratua Kontratazio Organoak, Klausula Ekonomiko eta Administratiboen 
Orrian aurreikusitako proposamenak balioesteko irizpide objektiboen arabera, 
eta esleipen-proposamena kontuan hartuta. 
Kontratazio Organoak kontratua ez badu Kontratazio Mahaiak formulatu duen 
proposamenaren arabera esleitu, erabaki horren arrazoiak eman beharko ditu. 
Kontratatzailearen profilean argitaratuko da esleipena. Orrian edota jarraibide 
hauetan esanbidez aurreikusten ez bada, honako hauetan aurreikusitakoa 
aplikatu beharko da: prozedura irekiaren kasuan, 141., 142., 144. artikuluetan 
(adituen batzordearen edo erakunde tekniko espezializatuaren esku-hartzeari 
dagokionez aurreikusitakoa inolaz ere ezin izango da aplikatu) eta 145. 
artikuluan; prozedura murriztuaren kasuan, 146., 147., 149., 150., 151. eta 
152. artikuluetan, eta horiei lotzen zaien eta aplika daitezkeen gainerako 
artikuluetan. Bi kasuetan, Herri Administrazio ez izateagatik eratorritako 
dagokien aldaketekin. 
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2. Gainerako kontratuak (Hornikuntza, Zerbitzuak eta bestelakoak) 

 
2.1 Zenbatekoen araberako bereizketa 
Horrelako kontratuei dagokienez (hornikuntza, zerbitzuak eta bestelakoak), hiru prozedura 
ezberdin barne hartuko dira, horietako bakoitzaren zenbateko ekonomikoaren arabera. Honako 
hauek: 

 17.999,99 euroko zenbatekora bitarteko kontratua. 
 18.000 eurotik 99.999,99 eurora bitarteko zenbatekoa duen kontratua. 
 100.000 eurotik 205.999,99 eurora bitarteko zenbatekora iristen diren hornidura- eta 

zerbitzu-kontratuak, eta bestelako kontratuak, zenbateko-mugarik gabe. 
Adierazitako zenbateko horiek guztiek BEZa ez dute barne hartzen. 
 
2.2 Contratos 17.999 euroko zenbatekora bitarteko kontratuak. 
Horrelako kontratuen kasuan, orokorrean zuzeneko esleipenera joko da. Dagokion aurrekontua 
eskatuko da; aurrekontu hori, bestalde, Unibasq-ek onartuko du, eta horren ondoren, dagokion 
kontratua sinatuko da, edo bestela, sinpleki aurrekontu hori esanbidez eta idazki bidez onartuko 
da (aurrekontu hori onartu dela adierazi beharko da). 
Kontratua betetzen dela egiaztatu ondoren, prezioa ordainduko da; kontratatzaileak dagokion 
faktura aldez aurretik eman beharko du, eta faktura hori onartu egin beharko da. 
Alabaina, negoziatutako prozedura (irekia edota murriztua) ere aukeratu ahal izango da, eta 
kasu horretan, hurrengo idatz-zatian xedatutakoa aplikatu beharko da. 
 
2.3 Contratos 18.000 eurotik 99.999,99 eurora bitarteko zenbatekoa duten kontratuak. 
Mota horretako kontratuen kasuan, esleipena prozedura negoziatu baten (irekia edota 
murriztua) izapidearen bitartez gauzatuko da, eta Klausula Ekonomiko eta Administratiboen 
Orrian adierazi beharko da aukeratutako prozedura zehatza. Horrelakorik ez badago, 
Kontratazio Organoaren esanbidezko erabakiaren bitartez egingo da hautaketa. 
 
2.3.1  Prozedura negoziatua 
Prozedura negoziatura jotzea erabakitzen bada, honako izapide hauek egin beharko dira: 
a) Eskaera: Kontratazioaren eskaera egiteko, Unibasq barneko langileek III. Eranskin gisa 
eransten den inprimakia bete beharko dute. 
b) Eskaintzak eskatzea: kontratuaren xedea betetzeko ahalmena duten hiru enpresari 
(gutxienez) eskatuko zaizkie eskaintzak. 
c) Orriak: Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orri bat sortuko da, jarraibide hauen II. 
epigrafeko B idatz-zatian aurreikusten den edukiarekin, eta baita Preskripzio Teknikoen Orri bat 
ere. 
Dokumentu horien gainean, berrikuspen eta txosten juridikoa egingo da, kontratuaren 
zenbatekoa 60.000 eurotik gorakoa denean. 
d) Publizitatea: Kontratuaren zenbatekoa 60.000 eurotik gorakoa bada, kontratu horren lizitazioa 
eta esleipena kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Hori guztia idatz-zati honen f) letran 
aurreikusitakoa alde batera utzi gabe. 
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e) Ebaluazioa: Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian, edo horrelakorik ez badago, 
eskaintzaren eskaeran, enpresekin negoziatu beharreko alderdi ekonomiko eta teknikoak 
xedatuko dira. 
Sozietateko teknikariek esleipen arrazoiturako proposamena egingo dute, eta honako hauek 
jaso beharko dira: egindako gonbidapenak, jasotako eskaintzak, eskaintza horiek onartzeko edo 
baztertzeko arrazoiak, eta gauzatutako negoziazioak 
f) Aplikatzeko bestelako kasuak: halaber, prozedura negoziatura ere jo ahal izango da, 154. 
artikuluan, 157. artikuluko a), b), c), d) eta e) idatz-zatietan, 158. artikuluko a), b), c) eta d) idatz-
zatietan eta 159. artikuluan aurreikusten diren kontratuetan, kontratu horien zenbatekoa edozein 
dela ere. 
Horrelako kasuetan, soilik 154. artikuluko a) eta b) idatz-zatietako, 158. artikuluko a) idatz-zatiko 
eta 159. artikuluko kasuetan argitaratuko da kontratatzailearen profilean lizitazio-iragarpena 
(prozedura negoziatura kopuru-arrazoiarengatik jotzen bada, eta kopuru hori 60.000 eurotik 
gorakoa bada). 
Klausula Ekonomiko eta Administratiboetan edota jarraibide hauetan esanbidez aurreikusten ez 
den guztian, honako hauetan aurreikusitakoa aplikatu beharko da: 153., 160., 161., eta 162. 
artikuluetan, eta horiei lotzen zaien eta aplika daitezkeen gainerako artikuluetan aurreikusitakoa, 
eta Herri Administrazio ez izateagatik eratorritako dagokien aldaketekin. 
 
2.3.2  Prozedura irekia edo murriztua 
Prozedura irekia edo murriztua gauzatzea erabakitzen bada, hurrengo idatz-zatian xedatutakoa 
aplikatu beharko da. 
 
2.4 100.000 eurotik 205.999,99 eurora bitarteko zenbatekoa duten kontratuak. 
Mota horretako kontratuen kasuan, esleipena prozedura ireki edota murriztu baten izapidearen 
bitartez gauzatuko da, eta Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian adierazi beharko da 
aukeratutako prozedura zehatza. 
Bi kasuetan, hau da, prozedura irekian eta murriztuan, honako arau hauek aplikatuko dira: 
 
a) Eskaera: Eskaera egiteko, Unibasq barneko langileek jarraibide hauei III. Eranskin gisa 
erantsi zaien inprimakia bete beharko dute. 
b) Orriak: Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orri bat sortuko da, jarraibide hauen II. 
epigrafeko B idatz-zatian aurreikusten den edukiarekin, eta baita Preskripzio Teknikoen Orri bat 
ere. Dokumentu horien gainean berrikuspen eta txosten juridikoa egingo da. 
c) Publizitatea: Gutxienez, kontratatzailearen profilean eta Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean 
argitaratuko da lizitazioa, edota kontratatzailearen profilean eta probintziako egunkari batean, 
eta Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian adierazi beharko dira aukera zehatzak. 
d) Proposamenak aurkezteko epea: Proposamenak aurkezteko epea Klausula Ekonomiko eta 
Administratiboetan aurreikusitakoa izango da, baina epe horrek inolaz ere ezin izango du 
hamabost (15) egunetik beherakoa izan, Kontratazio Organoaren iritziz epe hori laburtzea 
justifikatzen duten salbuespenezko egoerak gertatzen ez badira. 
e) Proposamenak aurkezteko modua: Proposamenak isilpekoak izango dira, eta gutunazal 
itxitan aurkeztu beharko dira, Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian xedatzen den 
modu berean. 
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f) Ebaluazioa: Kontratua esleitzeko eta kontratu horren ponderaziorako oinarri gisa balioko 
duten irizpideak Kontratazio Organoak xedatuko ditu, eta iragarpenean eta Klausula Ekonomiko 
eta Administratiboen Orrian adieraziko dira. 
Kontratuaren xedeari zuzenean lotutako irizpideak aintzat hartu ahal izango dira, hala nola 
kalitatea, prezioa, obraren erabilerari loturiko ordainsariak berrikusteko erabiliko den formula, 
prestazioa egikaritu edo entregatzeko epea, erabilera-kostua, ingurumenezaugarriak edo 
gizarte-eskakizunak gogobetetzeari lotutako ezaugarriak, errentagarritasuna, balio teknikoa, 
ezaugarri estetiko edo funtzionalak, ordezko piezen prestutasuna eta kostua, mantentzea, 
laguntza teknikoa, saldu osteko zerbitzua eta antzeko beste batzuk. 
Aurkeztutako proposamenen ebaluazioari buruzko txosten objektiboa egiteko eta esleipen-
proposamena Kontratazio Organoari igortzeko ardura hartuko duen Batzorde baten antolaketa 
eta eskumenak jasoko dira Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian. 
60.000 eurotik gorako kontratuen kasuan, esleipen-proposamena txosten juridiko batekin batera 
egingo da, betiere Batzordean aholkularitza juridikoa gaineratu ez bada. Ekonomikoki 
onuragarriena den eskaintzari esleituko dio kontratua Kontratazio Organoak, Klausula 
Ekonomiko eta Administratiboen Orrian aurreikusitako proposamenak balioesteko irizpide 
objektiboen arabera, eta esleipen-proposamena kontuan hartuta. 
Kontratazio Organoak kontratua ez badu Kontratazio Mahaiak formulatu duen proposamenaren 
arabera esleitu, erabaki horren arrazoiak eman beharko ditu. Kontratatzailearen profilean 
argitaratuko da esleipena. Orrian edo jarraibide hauetan esanbidez aurreikusten ez denari 
dagokionez, prozedura irekiaren kasuan, 141., 142., 144. artikuluetan (adituen batzordearen 
edo erakunde tekniko espezializatuaren eskuhartzeari dagokionez aurreikusitakoa inolaz ere 
ezin izango da aplikatu) eta 145.artikuluan aurreikusitakoa aplikatuko da; prozedura 
murriztuaren kasuan, 146., 147., 149., 150., 151. eta 152. artikuluetan, eta horiei lotzen zaien 
eta aplika daitezkeen gainerako artikuluetan ezarritako. Bi kasuetan, Herri Administrazio ez 
izateagatik eratorritako dagokien aldaketekin. 
 

IV. Errekurtsoak 
 

Kontratu horien prestakuntzari, esleipenari, ondorioei, betetzeari edo iraungitzeari lotutako 
edozein arazori dagokionez, soilik jurisdikzio zibilean jarri ahal izango da errekurtsoa. 
Horretaz gain, sinatutako kontratuen ondorioen, betearazpenaren eta iraungitzearen inguruan 
gerta litezkeen desadostasunak konpontzeko, arbitrajera jo ahal izango da, abenduaren 23ko 
60/2003 Legearen xedapenen arabera; dagokion Klausula Ekonomiko eta Administratiboen 
Orrian adierazi beharko da arbitrajera joko dela, eta halako Orririk ez badago, beste edozein 
kontratutan. 
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C. HARMONIZATURIKO ERREGULAZIOPEKO KONTRATUAK 
 
Honako kontratu hauek dira horrelakoak: 
 
- Obra-kontratuak, aurreikusitako balioa 5.150.000 euroren parekoa edo hortik gorakoa bada. 
- Hornikuntza-kontratuak, aurreikusitako balioa 206.000 euroren parekoa edo hortik gorakoa 
bada. 
- SPKLren II. Eranskinaren 1-16. kategorietan bildutako zerbitzu-kontratuak, betiere horiek 
aurreikusiriko balioa 206.000 euroren parekoa edo hortik gorakoa bada. 
 
Hori guztia 13.2. artikuluko kontratuekin izan ezik; aurreikusitako balioa edozein dela ere, horiek 
ez dira harmonizaturiko erregulaziopekotzat hartuko. 
 

I. Oro har aplikatu beharreko arauak 
 
Jarraibide hauen I. epigrafeko B idatz-zatian (harmonizaturiko erregulaziopeko kontratuei 
buruzkoa) aurreikusitakoa aplikatuko zaie harmonizaturiko erregulaziopeko kontratuei, honako 
espezialitate hauekin: 
 
I.1 Espezialitateak, kontratistek bete beharreko baldintzei dagokienez: 
 

1.1. Especialidades Espezialitateak, gaitasun-baldintzei dagokienez. 
43. artikuluan xedatutakoaz gain, 44. artikulua ere aplikatu beharko da (Munduko 
Merkataritza Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko Akordioa sinatu duten 
Estatuetako enpresen arteko elkarrekikotasunari buruzko txostena ez da beharrezkoa 
izango kasu honetan). 
1.2. Gutxieneko kaudimen-baldintzei lotutako espezialitateak. Jarraibide hauen 2.4. idatz-
zatiko B:I: epigrafean xedatutakoaz gain, nolanahi ere, 63-68. artikuluak ere aplikatuko 
dira, kaudimena egiaztatzeko bideei dagokienez. 
1.3. Kalitate-bermeari buruzko arauak eta ingurune-kudeaketari buruzko arauak 
betearaztea. 
69. eta 70. artikuluak aplikatuko dira, kalitate-bermeari buruzko arauak eta ingurumen-
kudeaketari buruzko arauak betetzen direla egiaztatzeari dagokionez. 
Horri buruzko aurreikuspenak Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian ezarriko 
dira.. 

 
I.2 Kontratua prestatzea 
Preskripzio teknikoak zehatu eta ezartzeko, 101. artikuluan ezarritako arauak aplikatuko dira. 
Orobat, honako hauetan xedatutakoa ere aplikatuko da: 102. artikuluan (kontratua betearazteko 
baldintza bereziei buruzkoa), 103. artikuluan (fiskaltasunari, ingurumenaren babesari, enpleguari 
eta lan-baldintzei lotutako betebeharrei buruzko informazioa) eta 104. artikuluan (lan-kontratuen 
subrogaziorako baldintzei buruzko informazioa). 
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Premia atzeraezin jakin bati erantzuteko kontratua sinatzea beharrezkoa bada, edota interes 
publikoko arrazoiak direla-eta, esleipena bizkortu behar bada, Kontratazio Organoak haren 
izapidetzea premiazkotzat deklara dezake, prestatze-dokumentazioan behar bezala arrazoituz. 
Kasu horretan, epeak laburtzeari buruzko 96.2.b) artikuluan aurreikusitakoa aplikatu beharko da. 
Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orriak eta Preskripzio Teknikoen Orriak, nolanahi ere, 
berrikuspen eta txosten juridikoa izango dute. 
 
I.3 Kontratua burutzea eta formalizatzea 
Behin-behineko esleipena eta behin betiko esleipena bereizten dira, eta horiei dagokienez, 135. 
artikuluan xedatutakoa aplikatu beharko da. 
 
Behin betiko esleipenarekin burutuko da kontratua, eta idazki bidez formalizatuko da. 
 

II. Orria 
 
Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orriak, jarraibide hauen II. epigrafeko B idatz-zatian 
(harmonizaturiko erregulaziopeko kontratuei buruzkoa) adierazitako muturrez gain, honako 
alderdi hauek ere zehaztu ahal izango ditu: 
 

- Kalitate-bermeari eta ingurumenaren kudeaketari buruzko arauak betetzen direnaren 
egiaztapena (SPKLren 69. eta 70. artikuluetako zehaztapenen arabera). 
- Kontratua betearazteko baldintza bereziak eta kontratua ez betetzearen ondorioak 
(SPKLren 102. artikuluetako zehaztapenen arabera). 
- Fiskaltasunari, ingurumenaren babesari, enpleguari eta lan-baldintzei buruzko 
informazioa (SPKLren 103. artikuluan aurreikusitako zehaztapenen arabera). 
 
III.  Esleipen-prozedura 

 
Harmonizaturiko erregimenpeko kontratuak SPKLren 174. artikuluan ezarritakoaren arabera 
esleituko dira, hau da, Herri Administrazioko kontratuetarako aurreikusten den modu berean, 
honako aldaketa hauekin: 
 

a) 134. artikuluko 2. idatz-zatiaren bigarren paragrafoan (irizpide subjektiboak balioesteko 
adituen batzordearen esku-hartzeari buruzkoa) ezarritakoa ez da aplikatuko. 
b) 136. artikuluko 1. eta 2. idatz-zatietan (eskaintzen izaera anormal edo neurrigabeak 
sumatzeko irizpideei buruzkoak) ezarritakoa ez da aplikatuko. 
c) Kontratuak formalizatzeari buruzko 140. artikuluan ezarritakoa ez da 
aplikatuko. 
d) 144. artikuluan (proposamenak aztertzeari eta esleipen-proposamenari buruzkoa) 
ezarritakoa ez da aplikatuko. 
e) 156. artikuluan (zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuak esleitzeko, prozedura 
negoziatura jo daitekeen kasuei buruzkoa) ezarritakoa ez da aplikatuko. 
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Premia-arrazoiak direla-eta, legean ezarritako gutxieneko epeak betetzea ezinezkoa denean, 
epeak laburtzeari buruzko 96.2.b) artikuluan ezarritakoa aplikatuko da. 
 
Aurkeztutako proposamenen ebaluazioari buruzko txosten objektiboa egiteko eta esleipen-
proposamena Kontratazio Organoari igortzeko ardura hartuko duen Batzorde baten antolaketa 
eta eskumenak jasoko dira Klausula Ekonomiko eta Administratiboen Orrian. 
Lizitazioa eta esleipena honako hauetan argitaratuko da gutxienez: 
 
a) Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean eta 309. artikuluan adierazten den kontratazio-
plataforman edota sozietatea mende dagoen Herri Administrazioak kudeatutako sistema 
baliokidean. 
b) Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean eta Estatuko Aldizkari Ofizialean. Halaber, lizitazio-
iragarpenak eta behin-behineko eta behin betiko esleipenen iragarpenak kontratatzailearen 
profilean argitaratuko dira. 
 

IV. Errekurtsoak 
 

1. Prestakuntza eta esleipena 
 

Behin-behineko esleipen-akordioei, lizitazioa arautzen duten Orriei, prestazioaren ezaugarriak 
zehazten dituzten Orriei eta izapide-ekintzei dagokienez, kontratazioarloko errekurtso berezia 
aurkez daiteke, betiere azken horiek esleipenari buruz zuzenean edo zeharka erabakitzen 
badute, prozedurarekin jarraitzea ezinezkoa dela xedatzen badute edota defentsa-gabezia 
sortzen badute edo bidezko eskubide edo interesetan kalte konponezina eragiten badute. 
Kontratazio-arloko errekurtso berezia Administrazio Kontseiluaren Lehendakaritza betetzen 
duen Administrazioan aurkeztuko da, dagokion Orria onartzen den unean. 
Unibasq-eren bulegoetan, nahiz aurreko paragrafoan aurreikusitakoaren arabera ebazpena 
ematea dagokion Administrazioaren Erregistro Orokorrean aurkeztu ahal izango da errekurtsoa. 
Kontratazio-alorreko errekurtso berezia SPKLren 37. eta 38. Artikuluetan aurreikusitakoaren 
arabera izapidetuko da. Errekurtsoaren ebazpenaren aurka, soilik Administrazioarekiko 
Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak xedatutakoaren 
arabera aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa. 
SPKLren II. Eranskineko 17-27 kategorietan barne hartutako zerbitzuen kontratuak, haien 
zenbatekoa edozein izanik, harmonizaturiko erregulaziopean ez badaude ere, kontratu horien 
zenbatekoa 206.000 euroren parekoa edo gorakoa bada, kontratazioarloko errekurtso berezia 
aurkez daiteke, eta baita administrazioarekiko auzierrekurtsoa ere, idatz-zati honetan 
aurreikusitako baldintzen arabera. 
 

2. Ondorioak eta iraungitzea 
 

Kontratu horien ondorioei, betetzeari edo iraungitzeari lotutako edozein arazori dagokionez, 
soilik jurisdikzio zibilean jarri ahal izango da errekurtsoa. 
 

V.  Ofizioz berrikustea 
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Prestatze-ekintzen eta harmonizaturiko erregulaziopean dauden kontratuen behinbehineko edo 
behin betiko esleipen-ekintzen ofiziozko berrikusteak azaroaren 26ko 30/1992 Legearen VII. 
Tituluaren Lehen Kapituluan ezarritakoaren arabera gauzatuko dira. 
Ekintza horien baliogabetasuna edo kaltegarritasuna aitortzeko eskumena Unibasq adskribitua 
dagoen edo horren tutoretza duen Administrazio Kontseiluaren lehendakaritza betetzen duen 
departamentu, organo, ente edo erakundearen titularrari dagokio. Hori guztia SPKLren 34. 
artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 
 

D.  KONTRATATZAILEAREN PROFILA 
 

Unibasq-ek internet bidez hedatuko du kontratatzailearen profila, haren kontrataziojarduerari 
buruzko informazioaren gardentasuna eta informazio horretarako sarbide publikoa bermatzeko. 
Kontratatzailearen profilerako sarbidea izateko modua Orrietan eta lizitazioiragarpenetan 
zehaztuko da, besteak beste.  
Kontratatzailearen profilari eutsiko dion sistema informatikoak gailu jakin bat eduki beharko du; 
gailu horren bitartez, bertan sartutako informazioaren hedapen publikoari hasiera emango zaion 
unea behar bezala egiaztatu ahal izango da. 
 
Unibasq-eren kontratatzailearen profilean honako datu eta informazio hauek argitaratuko dira: 
 

a) Egungo kontrataziorako barne-jarraibideak. 
b) Kontratuen lizitazioen iragarpena, kontratu txikiak eta publizitaterik gabe negoziatutako 
kontratuak izan ezik. 
c) Hala badagokio, kontratuen behin-behineko eta behin betiko esleipena, kontratu txikiak 
eta publizitaterik gabe negoziatutako kontratuak izan ezik. 
 

Horretaz gain, Unibasq-eren kontratazio-jarduerari buruzko edozein datu eta informazio erlatibo 
ere barne har ditzake kontratatzailearen profilak; besteak beste, honako hauek: 125. artikuluan 
adierazten diren aldez aurreko informazio-iragarpenak, lizitazio irekiak edo egungo lizitazioak 
eta horiei dagokien dokumentazioa, programatutako kontratazioak, esleitutako kontratuak, 
deuseztatutako prozedurak, Kontratazio Organoarekin harremanetan jartzeko erabil daitezkeen 
guneak eta komunikabideak, eta abar. 
 
Unibasq-eren kontratatzaile-profila www.unibasq.org web-orriko “kontratatzailearen profila” 
atalak osatzen du, eta bertan jakinaraziko dira urte bakoitzean eginiko 50.000€-tik gorako 
lizitazio eta esleipenak, esleipendunaren nortasuna eta esleipenaren zenbatekoa adierazita. 
 
Kontratazioko Barne Argibide horien edukia Unibasq-eren kontratatzaile-profilean argitaratuko 
da, www.unibasq.org helbidean, eta etengabe eguneratuko da. 
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I. ERANSKINA 
 
“4. artikulua. Kanpo uztekoak diren negozioak eta kontratuak 
 
1. Lege honen esparrutik kanpo utziko dira honako negozioak eta harreman juridikoak: 
a) Funtzionario publikoen zerbitzu-harremana eta lan-legeriak araututako kontratuak. 
b) Erabiltzaileak aplikazio orokorreko tarifa, tasa edo prezio publikoren bat ordaintzera 
behartzen dituen zerbitzu publiko baten prestazioan oinarritutako harreman juridikoak. 
c) Estatuaren Administrazio Orokorrak Gizarte Segurantzaren, Unibertsitate Publikoen, 
Autonomia Erkidegoen, tokiko Erakundeen, erakunde autonomoen, edo gainerako erakunde 
publikoen erakunde kudeatzaileekin edo zerbitzu komunekin sinatutako lankidetza-hitzarmenak, 
edota erakunde edo entitateek euren artean sinatutako lankidetza-hitzarmenak, euren izaera 
dela-eta, Lege honen menpekotzat hartzen ez badira. d) Arautzen dituzten arau espezifikoei 
jarraiki, Administrazioak zuzenbide pribatuaren mendeko pertsona fisiko edo juridikoekin 
sinatutako hitzarmenak, baldin eta haien xedea Lege honek edo administrazio-arau espezifikoek 
arautzen dituzten kontratuen xedean barne hartzen ez bada. 
e) Europako Erkidegoa Eratzen duen Itunaren 296. artikuluaren esparruan bildutako 
hitzarmenak, baldin eta defentsa-sektorean erabakitzen badira. 
f) Estatuak beste Estatuekin edota nazioarteko zuzenbide publikoko erakundeekin sinatutako 
akordioak. 
g) Herri Administrazioen mende dauden zuzenbide publikoko erakundeen zuzeneko jarduerei 
buruzko hornikuntza-kontratuak, baldin eta haien jarduerak merkataritza-, industria- edo 
finantza-izaera edota izaera analogoa badu, eta kontratu horietan adierazitako ondasunak 
ondare-trafiko juridikora itzultzeko helburuarekin hartu badira, eraldatu ondoren edo eraldatu 
gabe, helburu berezien arabera, betiere Legeak eman dizkien eskumen espezifikoez baliatuz 
jarduten badute erakunde horiek. 
h) Europako Erkidegoa Eratzen duen Itunari jarraiki Europako Erkideagoko kide ez diren bi 
herrialde edo gehiagorekin sinatutako nazioarteko akordioetatik eratorritako kontratuak eta 
hitzarmenak, baldin eta obra jakin bat batera gauzatzera edo ustiatzera zuzendutako obrei 
edota hornikuntzei buruzkoak edota proiektu jakin bat batera gauzatzera edo ustiatzera 
zuzendutako zerbitzu-kontratuei buruzkoak badira. 
i) Tropen estazionamenduei buruz sinatutako nazioarteko akordio jakin bati jarraiki gauzatutako 
kontratuak eta hitzarmenak. 
j) Nazioarteko erakunde jakin baten prozedura espezifiko bati jarraiki esleitutako kontratuak eta 
hitzarmenak. 
k) Arbitraje- eta adiskidetze-zerbitzuei buruzko kontratuak. 
l) Balioak edo bestelako finantza-tresnak igortzeari, erosteari, saltzeari edota transferitzeari 
lotutako finantza-zerbitzuei buruzko kontratuak, batik bat Estatuaren finantza-kudeaketari 
lotutako eragiketak, sektore publikoko erakunde eta entitateek fondoak edo kapitala lortzera 
zuzendutako eragiketak, Espainiako Bankuak emandako zerbitzuak edota altxortegi-eragiketak. 
m) Sektore publikoko erakunde edo entitate jakin bat ondasun edota eskubide jakin batzuk 
edota zerbitzu jakin bat ematera behartzen duten kontratuak, ondasun horiek hartzen dituen edo 
zerbitzu hori jasotzen duen erakundeak, sektore publikoko erakundea bada eta Lege honen 
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mende badago, dagokion kontratua sinatu ahal izateko, haren preskripzioekin bat etorri beharko 
ote duen alde batera utzi gabe. 
n) Negozio juridikoak, haiei jarraiki erakunde jakin bati prestazio jakin bat ematea eskatzen 
bazaio, baldin eta 24.6. artikuluan adierazitakoaren arabera, haren bitarteko propioaren eta 
zerbitzu teknikoaren izaera esleitu bazaio. Hala eta guztiz ere, enkargatutako prestazioak 
gauzatzeko bitarteko propiotzat eta zerbitzu teknikotzat jotzen diren erakundeek sinatu 
beharreko kontratuak Lege honen mende egongo dira, kontratu horiek sinatzen dituen 
erakundearen izaeraren eta prestazio horien zenbatekoaren arabera bidezko diren baldintzetan. 
Nolanahi ere, Aurretiazko Titulu honen II. Kapituluaren 2. Atalean ezarritako mugak gainditzen 
dituzten obrakontratuak, zerbitzu-kontratuak edota hornikuntza-kontratuak badira, zuzenbide 
pribatuko erakundeek 121.1 eta 174. artikuluetan ezarritako arauak begiratu beharko dituzte 
kontratu horiek prestatzeko eta esleitzeko. 
o) Jabari publikoko ondasunei buruzko baimenak eta kontzesioak eta ondareondasunak 
ustiatzeko kontratuak (7. artikuluan barne hartzen ez diren direnak); bakoitzari dagokion legeria 
espezifikoak arautuko ditu horrelakoak, Lege honen preskripzioak aplikatu beharrekotzat 
esanbidez aitortzen diren kasuetan izan ezik. 
p) Ondasun higiezinen, balio negoziagarrien eta jabetza ukiezinen salerosketa-, dohaintza-, 
trukatze-, edo errentamendu-kontratuak, eta ondasun higiezinei buruzko bestelako negozio 
juridiko analogoen kontratuak, ordenagailu-programei buruzkoak ez badira, eta, beraz, 
hornikuntza- edo zerbitzu-kontratutzat hartu behar ez badira; izan ere, horrelakoek kontratu 
pribatuen izaera edukiko dute eta ondare-legeriaren arabera arautuko dira. Horrelako 
kontratuetan, Aurretiazko Tituluaren II. Kapituluaren 1. Atalean araututako kontratu tipikoetako 
prestazioak ezin izango dira sartu, baldin eta horien aurreikusitako balioa negozioaren guztizko 
zenbatekoaren % 50 baino handiagoa bada edo ondare-kontratuaren prestazio bereizgarriarekin 
25. Artikuluan aurreikusitako baldintzetan lotura- eta osagarritasun-harremanak ez badituzte; bi 
kasu horietan, nolanahi ere, prestazio horietarako kontratu independentea egin beharko da, 
Lege horretan ezarritakoari jarraiki. 
q) Ikerketarako Estatuko Erakunde Publikoek eta Autonomia Erkidegoetako antzeko 
Erakundeek sinatutako zerbitzu- edo hornikuntza-kontratuak, baldin eta ikerketa, garapen eta 
berrikuntza teknologikoko edo zerbitzu teknikoko proiektuak gauzatzeko beharrezkoak diren 
prestazio edo produktuak badituzte xede, horietatik eratorritako emaitzen aurkezpena eta 
lorpena trafiko juridikora sar daitezkeen itzulkin zientifikoekin, teknologikoekin edo industrialekin 
lotuta badaude, eta norgehiagokaprozesuen bitartez, Erakundeko ikerketa-taldeei haiek 
gauzatzeko agindua eman bazaie. 
 
2. Aurreko idatz-zatian zerrendatutako kontratuak, negozioak eta harreman juridikoak beren 
arau berezien bitartez arautuko dira, eta Lege horren printzipioak aplikatuko dira sor litezkeen 
zalantzak eta hutsuneak konpontzeko.” 
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II. ERANSKINA 
 
“13. artikulua. 
 
2. Aurreko idatz-zatian adierazitakoa gorabehera, aurreikusitako balioa edozein dela ere, 
honako kontratu hauek ez dira harmonizaturiko erregulaziopekotzat hartuko: 
 
a) Xedetzat irratidifusioko programen erosketa, garapena eta produkzioa eta koprodukzioa 
dutenak, irratidifusioko erakundeei gagozkiela, baita irratidifusioko denborari buruzkoak ere. 
b) Kontratazio Organoak oso-osorik ordainduriko ikerketa eta garapenekoak, betiere emaitzak 
erakunde horrek esklusiboki baliatzeko gordetzen ez badira bere jardueraren egikaritzapenean. 
c) Europako Erkidegoa Eratzen duen Itunaren 296. artikuluak zehaztutako esparruan 
bildutakoak, baldin eta defentsa-sektorean erabakitzen badira. 
d) Sekretutzat edo erreserbatutzat deklaratutakoak, edo betearazteko segurtasun-neurri 
bereziak eskatzen dituztenak indarrean dagoen legeriaren arabera, edo funtsezko interesen 
babesak hori eskatzen duenean Estatuaren segurtasunerako. 
e) Xedetzat Kontratazio Organoei telekomunikazioetako sare publikoak eskueran jartzea edo 
ustiatzea edo jendeari telekomunikazio-zerbitzu bat edo gehiago hornitzea dutenak.” 
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III. ERANSKINA 
 

 


