
 

 
 
 

EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEAREN (CES-
EGAB)  

KONTRATAZIORAKO BARNE-JARRAIBIDEAK 
 
 
 
 

1.- Sarrera. 
 

Euskadiko EGAB, Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, Jaurlaritzaren eta 
Legebiltzarraren aholkularitza-erakundea da, interes-eragile ekonomiko eta sozial guztiek 
Euskadiko politika ekonomiko eta sozialean parte hartzea xede duena. 

 
Batzordeak berezko nortasun juridikoa du, EAEko Administrazioak duena ez bezalakoa, eta 
erabateko gaitasuna eta askatasuna ditu bere zereginak betetzeko. 

 
EGABeren kontratu-erregulazioa sektore publikoko kontratuen arloan indarrean dagoen 
arautegiari egokitzen zaio. 

 
2008ko maiatzaren 1ean Sektore Publikoko kontratuen 30/2007 Legea indarrean jarri zenean, 
EGAB ondorio horietarako sektore publikoa osatzen duten erakundeen hiru azpitaldeetako 
baten kide bihurtu da. Hain zuzen ere, EGABek, Administrazio Publikoa ez bada ere, betetzen 
du esleitzeko ahalmenaren baldintza. 

 
Ildo horretan, EGAB botere esleitzailea den aldetik, Sektore Publikoko kontratuen 30/2007 
Legean xedatutakoari jarraitu behar dio, erregulazio harmonizatua bete behar duten 
kontratuak egiteko eta esleitzeko orduan. 

 
Erregulazio harmonizatuari lotu gabeko kontratuei dagokienez, EGABek Legearen printzipio 
orokorrak eta landu behar dituen barne-jarraibideak bete beharko ditu. Hori dela eta, 
kontrataziorako barne-arau hauek egin dira. 

 
 
 
 

2.- Aplikazio-eremua 
 

Jarraibide hauek aplikatuko zaizkie EGABek egingo dituen obra-, hornidura- edo zerbitzu-
kontratu guztiei, erregulazio harmonizatuari lotu gabekoei, hau da, honako atalase hauek baino 
txikiagoei: 

 
Obra-kontratuak: 5.149.999 euro baino gutxiagokoak. 

 
Zerbitzu- eta hornidura-kontratuak: 205.999 eurora artekoak. 
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Zenbateko horiek BEZik gabekoak dira. 
 

Sektore Publikoko kontratuen Legeak espresuki aipatu ez diren gainerako kontratuak jarraibide 
hauetatik kanpo geratzen dira. 

 
 
 
 
 
 

3.- EGABen kontratazioan aplika daitezkeen alderdi eta kontzeptu orokorrak 
 

3.1 Kontratazioaren printzipio orokorrak 
 

Jarraibide hauen xedea EGABek egiten duen kontratazioa arautzea da, kontratuen esleipenak 
publikotasunaren, lehiaren, gardentasunaren, konfidentzialtasunaren, bereizkeriarik ezaren, 
berdintasunaren eta diru publikoa eraginkortasunez erabiltzearen printzipioak betetzea 
bermatzeko. 

 
Barne-jarraibide hauek berauen bidez arautzen diren kontratuak esleitzeko prozeduretan parte 
hartu nahi duten guztien eskura jarriko dira. Horretarako, Batzordeak kontratatzailearen 
profilean argitaratuko ditu. 

 
3.2 Itunak egiteko askatasuna. 

 
Sektore publikoko kontratuetan, edozein itun, klausula eta baldintza sartu ahal izango da, 
baldin eta interes publikoaren kontra, antolamendu juridikoaren kontra, eta administrazio 
onaren printzipioen kontra ez badoa. 

 
3.3 EGABekin kontratatzeko gaitasuna 

 
Gaitasun eta kaudimenari buruzko baldintzak betetzen dituzten eta kontratatzeko debekurik ez 
duten pertsona fisiko eta juridikoek bakarrik ahal izango dute EGABekin kontratu bat egin, 
Sektore Publikoko kontratuen Legearen 43. artikuluan eta ondorengoetan xedatutakoari 
jarraikiz. EGABek aukeran izango du enpresaburuaren sailkapena eskatu edo ez. 

 
3.4 Kontratuen balio zenbatetsia kalkulatzea 

 
Kontratuen balioa bertan agertzen den zenbatekoaren araberakoa izango da, BEZa kanpo 
utzita. 

 
4.- Kontratatzailearen profila 

 
Sektore Publikoko kontratuen Legearen 42. artikuluan ezarritakoarekin bat, EGABeren 
kontratuei lotutako jardueraren gardentasuna eta publikotasuna bermatzeko, Batzordeak bere 
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webgunearen bidez zabalduko du kontratuei loturiko jarduerari buruzko informazioa. Hori dela 
eta, webguneko atal hau, ”kontratatzailearen profila” deritzona, jarraibide hauetan aipatzen 
diren kontratazioak argitara emateko ohiko baliabidea izango da. Gainera, hala erabakitzen 
denean, bestelako publizitate-bitartekoak ere erabili ahal izango dira, aurrerantzean azalduko 
ditugun kasuetan, publizitatea beharrezkoa ez denean. 

 
Webgunean dagoen kontratatzailearen profilean sartzeko aukera egongo da, murrizketarik 
gabe. Gainera, informazioaren euskarria den informatika-sistemak moduren bat eduki behar du 
bertan sartutako informazioa jendaurrean noiz jarri den egiaztatu ahal izateko.  

 

 
 
 

5.- Kontratazio Organoa 
 

EGABen kontratazio-organoa Osoko Bilkura izango da. Hala ere, jarraibide hauek onartzen 
direnetik aurrera, obra, zerbitzu eta horniduren kontratazioarekin loturiko eskumenak 
epemugarik gabe eskualdatuko dira, kasu batzuetan, Batzordeburuari, eta beste batzuetan, 
Idazkari Nagusiari, kontratuen zenbatekoen arabera, Batzorde Iraunkorrak dituen baimenak 
eragotzi gabe. 

 
Eskumenak Batzordeburuari eskualdatuko zaizkio, 1.000.000 euro baino zenbateko txikiagoko 
obra-kontratuen kasuetan, eta 100.000 euro baino gutxiagoko zerbitzu- eta hornidura-
kontratuen kasuetan. Hala ere, Batzordeburuak esleitzeko erabakia hartu ahal izateko, 100.000 
eurotik gorako obra-kontratuak edo 50.000 euroko edo gehiagoko hornidura- eta zerbitzu-
kontratuak direnean, beharrezkoa izango da Batzorde Iraunkorraren onespena. 

 
Eskumenak Idazkari Nagusiari eskualdatuko zaizkio, 50.000 euro baino zenbateko txikiagoko 
obra-kontratuen kasuetan, eta 25.000 euro baino gutxiagoko zerbitzu- eta hornidura-
kontratuen kasuetan. 

 
Azaldutako mugarik gabeko eskuordetzeak gorabehera, Osoko Bilkurak Batzordeburuaren edo 
Idazkari Nagusiaren esku utzi ahal izango du edozein kontratazio-espediente. 

 
Hemen adierazitako zenbateko guztiak BEZik edo balio erantsiaren gaineko zergarik gabekoak 
dira. 

 
 
 
 

6.- Kontratazio modalitateak 
 

EGABek hiru kontratazio modalitate ditu, kontratuaren zenbatekoaren arabera ezarri direnak. 
EGABek lizitatutako kontratuen kasuan, hain zuzen, 50.000 euro edo gehiagoko obra-
kontratuak edo 18.000 euro edo gehiagoko zerbitzu- edo hornidura-kontratuak direnean, 
kontratuaren zati izango den plegu bat egingo da, gutxienez, honako hauek jasoko dituena: 

 
• Kontratuaren oinarrizko ezaugarriak 
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• Aldaerak onartzeko araubidea 
• Eskaintzak aurkezteko epea, modua eta tokia 
• Esleipen-irizpideak 
• Hala balegokio, jarri beharreko bermeak 
• Kontratua betetzen ez denean ezarriko diren zigorrak, hala badagokio 
• Lan-kontratuetan subrogatzeko baldintzei buruzko informazioa, Sektore Publikoko 

kontratuen Legearen 104. artikuluarekin bat, subrogazioa ezinbestekoa izanez gero. 
 

6.1 Kontratazio zuzena 
 

“Kontratu txikiak” deritzen horiei –hau da, 50.000 euro baino gutxiagoko obra-kontratuei eta 
18.000 euro baino gutxiagoko zerbitzu- edo hornidura-kontratuei– aplikatzen zaien kontratazio 
mota da. 

 
Kontratu mota horren kasuan, jarduteko gaitasuna eta obra egiteko edo zerbitzua emateko 
lanbide-gaikuntza duen edozein enpresariri eslei diezaioke obra edo zerbitzua. Kontratazio 
mota horrek gastua onartzea eta dagokion faktura espedienteari gehitzea besterik ez du behar, 
eta obra-kontratuak direnean, aurrekontua ere gehitu beharko da, baita dagokion proiektu 
teknikoa ere, horrela eskatzen denean. 

 
6.2 Prozedura negoziatua 

 
Lizitazio negoziatuetan, kontratazio-organoak hautatutako eskaintzaileari esleituko zaio 
kontratua. Hautaketa arrazoitu egin beharko da, kontsulta hainbat hautagairi egin eta 
kontratuaren baldintzak haietako batekin edo batzuekin negoziatu ondoren.  

 
Prozedura 200.000 euro arteko obra-kontratuen eta 60.000 euro arteko zerbitzu- edo 
hornidura-kontratuen lizitazioak egiteko erabiliko da. 

 
Horretan, beharrezkoa izango da eskaintzak eskatzea kontratuaren helburu den eginkizunerako 
gai diren hiru enpresariri gutxienez, baldin eta hori posible bada. 

 
Ez da beharrezkoa izango prozedurari publizitatea ematea, baina kontratatzailearen profilean 
txertatuko da horren laburpena edo aipamena. 

 
6.3 Prozedura irekia 

 
200.000 euro baino gehiagoko obra-kontratuak eta 60.000 euro baino gehiagoko zerbitzu- 
edo hornidura-kontratuak esleitzeko erabiliko den prozedura arrunta da. Prozedura 
horretan, interesa duten enpresaburu guztiek aurkez ditzakete proposamenak, eta ezingo 
dira negoziatu kontratuaren baldintzak eskaintzaileekin, 7. puntuan azaldutako kasua 
salbu.  

 
6.3.1 Hastea 
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Prozedura hasteko txosten bat egingo da, eta horren bidez, kontratuaren premia arrazoitu 
ondoren, baldintza orokorrak, baita kreditu nahikoa izatea ere azalduko dira. 

 
Txosten horrekin, kontratazio-organoak prozedura hasteko erabakia hartuko du. 
Horretarako, plegu bat egingo da, formalizatuko den kontratuaren zati izango dena, 
aurretik azaldutako gutxieneko edukiarekin. 

 
Gainera, kontratu motaren arabera, preskripzio teknikoen plegu bat egingo da, eta hala 
badagokio, baldintza zehatzen plegu bat. 

 
6.3.2 Publizitatea 

 
Prozedura horrek publizitatea behar du. Publizitateari buruzko baldintza bete dela joko da, 
lizitazio-iragarkia kontratatzailearen profilean agertzen denean. Gutxienez 10 lanegunez 
utzi behar da, kontratazioaren premiak epe laburragoa eskatzen ez badu behintzat. 
Kontratatzailearen profilean txertatutako iragarkian kontratazioaren deialdia edo berria 
agertuko da eta esku jarriko dira kontratazioarekin lotutako agiriak, baita behin-behineko 
eta behin betiko esleipenak ere. 

 
6.3.3 Eskaintzak aztertzea eta esleipena 

 
Eskaintzak irekitzeko eta aztertzeko prozedura kontratazio-organoak burutuko du, eta 
bidezkotzat jotzen duenean, laguntza teknikoa eskatu ahal izango du. Era berean, eskatu 
ahal izango die enpresa lizitatzaileei eskaintzan antzemandako akatsak zuzentzeko edo 
alderdi bati buruzko azalpenak emateko. 

 
Esleipena egiteko, ekonomiaren aldetik onuragarriena den eskaintza hautatuko da, 
kontratatzailearen profilean argitaratuko den arrazoietan oinarritutako ebazpenaren bidez. 
Proposamenak baloratzeko eta ekonomiaren aldetik abantailarik handiena duen eskaintza 
zein den erabakitzeko, hainbat adjudikazio-irizpide hartuko dira kontuan: kalitatea, prezioa, 
gauzatzeko epea, ingurumen-ezaugarriak, erabilgarritasuna eta antzekoak, kontratazio-
organoak erabaki dituenak. Balorazioa egiteko irizpide bakar bat kontuan hartzen denean, 
preziorik txikiena izan behar du. 

 
Kontratazio-organoak esleitu gabe utz dezake kontratua, Osoko Bilkuran erabakitako 
irizpideak kontuan hartuta onargarria den eskaintza edo proposamenik ez badago. 

 

 
 
 

7.- Prozedura negoziatua hautatzeko aukera 
 

6.3 zenbakian azaldutakoa gorabehera (prozedura irekia), 200.001 eurotik 600.000 eurora 
bitarteko obra-kontratuen kasuan, eta 60.001 eurotik 99.999 eurora bitarteko balioa duten 
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obra-kontratuak ez diren kontratuen kasuan (hornidura- eta zerbitzu-kontratuak) 
kontratazio-organoak, bidezkotzat jotzen badu, publizitatea behar duen prozedura 
negoziatua erabili ahal izango du, interesa duen edonork lizitazioan parte har dezan. 
Kontratua kontratazio-organoak arrazoiak emanez hautatuko duen eskaintzaileari esleituko 
zaio, kontratuko baldintzak horietako batekin edo gehiagorekin negoziatu eta gero. 

 
Interesa duten guztiei parte hartzeko aukera emateko, iragarkia eta lizitazioaren baldintzak 
kontratatzailearen profilean argitaratuko dira. 

 
Kasu horietan egingo diren pleguetan, eskaintzaileak hautatzeko irizpideak jasoko dira, 
baita negoziazioaren xedea den kontratuaren ezaugarriak. 

 

 
 
 

8. Kontratuen formalizazioa 
 

EGABek kontratazioa arautzen duten baldintzen pleguetan zehaztutako moduan eta epean 
formalizatuko ditu kontratuak. Plegu horiek kontratuaren zati izango dira beti. Sektore 
Publikoko kontratuen Legearen 26. artikuluak xedatzen dituen aipamenak pleguetan jasota 
baldin ez badaude, kontratuek jasoko dituzte nahitaez. 

 
Sektore Publikoko kontratuen Legearen 20.1 artikuluarekin bat, jurisdikzio zibila izango da 
eskuduna EGABek sinatzen dituen kontratuei loturiko auzi guztiak ebazteko, baldin eta 
erregulazio harmonizatuari lotuta ez badaude. 

 
 
 

9. Indarrean jartzea eta aldaketak 
 

Jarraibide hauek Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak osoko bilkuran onartu 
ondoren kontratatzailearen profilean argitaratzen direnean jarriko dira indarrean. Osoko 
Bilkurak du jarraibideak aldatzeko eskumena, eta aldaketa eraginkorra izateko, 
kontratatzailearen profilean horren berri eman behar da. 
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