AZKUE FUNDAZIOAREN BARNE JARRAIBIDEAK
ERREGULAZIO ARMONIZATUARI LOTURIK EZ DAGOEN KONTRATAZIORAKO

AURKIBIDEA
1. HELBURUA ETA ONARTZEA .................................................................. 1
2. KONTRATAZIORAKO BARNE JARRAIBIDEEN INTERPRETAZIOA ................. 1
3. KONTRATAZIORAKO BARNE JARRAIBIDEEI LOTURIKO KONTRATUAK ........ 2
4. BARNE

JARRAIBIDEEK

ARAUTUTAKO

KONTRATAZIOAREN

PRINTZIPIO

NAGUSIAK ......................................................................................... 2
5. BARNE

JARRAIBIDEEK

ARAUTUTAKO

KONTRATUEN

IZAERA

ETA

HORIEI APLIKATZEKO ARAUBIDE JURIDIKOA ........................................ 5
6. KONTRATAZIO ORGANOAK .................................................................. 5
7. ENPRESABURUAREN AHALMENA ETA KAUDIMENA................................... 6
7.1. KONTRATATZEKO GAITASUNA ........................................................... 6
7.2. KONTRATATZEKO GAITASUNA EGIAZTATZEA ...................................... 6
7.3. OPERADORE GAITUEN ZERRENDA ...................................................... 7
8. ESKA DAITEZKEEN BERMEAK ............................................................... 8
9. KONTRATUAK PRESTATZEA.................................................................. 8
10. KONTRATISTA HAUTATZEA ETA KONTRATUEN ADJUDIKAZIOA ................. 9
10.1. KONTRATU MAILAK .......................................................................... 9
10.2. PUBLIKOTASUNA............................................................................ 10
10.3. ADJUDIKAZIO PROZEDURAK............................................................ 11
10.4. KONTRATISTA HAUTATZEA.............................................................. 14
10.5. KONTRATUEN FORMALIZAZIOA........................................................ 14
11. ARRAZIONALIZAZIO TEKNIKOAREN ARAUAK........................................ 15
12. JURISDIKZIO ESKUDUNA................................................................... 15

1. HELBURUA ETA ONARTZEA
AZKUE FUNDAZIOA (aurrerantzean “AZKUE”) sektore publikoaren barruan dago
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Legeko 3.1.f) artikuluaren arabera,
eta “botere adjudikatzaile” gisa eratzen da lege bereko (aurrerantzean “SPKL”)
3.3.b) artikuluan adierazitakoaren arabera.

Kontratazioari buruzko barne jarraibideek honako helburu hau dute: erregulazio
armonizatuari loturik ez dauden kontratuak adjudikatzeko, AZKUEn jarraituko diren
barne prozedurak arautzea. Horrela, bermatuta geratuko da benetan betetzen
direla publikotasunaren, norgehiagokaren, gardentasunaren, isilpekotasunaren,
berdintasunaren

eta

diskriminaziorik

ezaren

printzipioak,

bai

eta

kontratua

adjudikatuko zaiola eskaintza onuragarriena aurkezten duenari, eta, horrela,
SPKLko 175.b) artikuluak agintzen duena beteko da.

Kontratazioari buruzko barne jarraibideak AZKUEren Patronatuak harturiko erabaki
baten bidez onartu ziren. Onartzen dituzten egunean sartuko dira indarrean,
2009ko uztailaren 17an, eta egun horretatik aurrera abiarazten diren kontratazioespedienteei aplikatuko zaizkie.

AZKUEren barne esparruan, nahitaez bete behar dira barne jarraibide hauek. Era
berean, horien bidez arautzen diren kontratuak adjudikatzeko prozeduretan parte
hartu nahi duten guztien eskura jarri behar dira jarraibideok, eta AZKUEren
kontratatzaile profilean publikatu.

2. KONTRATAZIORAKO BARNE JARRAIBIDEEN INTERPRETAZIOA
Barne jarraibideak betetzerakoan, inizial larrien bidez ezartzen diren terminoek
jarraibideetan

bertan

definitutako

esanahia

izango

dute,

eta

jarraibideetan

definitzen ez direnek, berriz, SPKLn termino horiei ezarritako esanahi bera izango
dute.

Barne jarraibideen ondorioz SPKLko agindu bat egokituta aplikatu behar denean,
edo ez bada osorik edo partzialki aplikatzekoa, ulertu beharko da (barne
jarraibideen arabera) aplikatzekoak badiren SPKLko beste artikulu batzuek agindu
horretara jotzeko egiten dituzten oharrak egokitze edo ezeztatze horiekin egin
behar direla.
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Kontratuen balio zenbatetsia SPKLko 76. artikuluan aurrez ikusitako arauen arabera
kalkulatuko da, eta ez du Balio Erantsiaren gaineko Zerga barne hartuko.

Barne jarraibide hauetako 9. atalean aipatzen den zenbatekoa (SPKLko II.
eranskineko 17 eta 27 mailen artean jasotako zerbitzuei buruzkoa) eta AZKUEk
eginiko kontratuak erregulazio armonizatuari loturik daudela ezartzen duten
zenbatekoak Europako Batzordeak ezarritako zenbatekoen arabera eguneratuko
dira, SPKLko hamalaugarren xedapen gehigarrian aipatzen denaren arabera.

3. KONTRATAZIORAKO BARNE JARRAIBIDEEI LOTURIKO KONTRATUAK
Kontratuek dena delako izaera juridikoa dutela, AZKUEk egiten dituen kostu
bidezko kontratu guztiei aplikatuko zaizkie barne jarraibideak. Honako hauek dira
salbuespen:

(a) SPKLko 4. artikuluarekin zerikusia duten negozio eta harreman juridikoak.

(b) SPKLko 13. artikuluaren eta harekin bat datozenen arabera erregulazio
armonizatuari

loturiko

kontratuak,

horien

adjudikazioan

SPKLko

174.

artikuluan xedatutakoari jarraitu beharko baitzaio.

(c) Arlo jakin bateko araudiak arautu edo beren-beregi salbuesten dituen
kontratuak

eta

negozioak,

araudi

horretan

xedatutakoaren

arabera

adjudikatuko baitira.

4.

BARNE

JARRAIBIDEEK

ARAUTUTAKO

KONTRATAZIOAREN

PRINTZIPIO

NAGUSIAK
Barne jarraibideak aplikatu behar zaizkien kontratuek SPKLko 1. artikuluan jasotako
printzipioei

jarraitu

publikotasunaren,

behar

diete,

norgehiagokaren,

eta,

edonola

ere,

gardentasunaren,

horien

adjudikazioa

isilpekotasunaren,

berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioen mende egongo da, SPKLko
175. artikuluaren arabera.

Aurreko paragrafoan adierazitako printzipioak betetzen direla bermatzeko, AZKUEk
barne

jarraibideen

arabera

izapidetzen

dituen

kontratazio-prozeduretan,
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kontratazio-organoen jarduna beti bideratuko da gorago aipaturiko printzipioak
betetzera.

Baldin eta jarraibide hauetan aurrerago datozen ataletan jasotako arauak betetzen
badira, printzipio horiek betetzat joko dira, eta arauok aplikatu eta interpretatzeko,
honako jardute-ildo hauek gorde behar dira:

(a) Publikotasun printzipioa: betetzat joko da, baldin AZKUEren kontratuei
buruzko informazioa eta merkatua lehiari zabaltzeko aukera ematen duten
hedatze- eta jakinarazte-bitartekoak aplikatzen badira, lizitatzaile guztien
mesedetan.

(b) Gardentasun printzipioa: betetzat joko da, baldin, kasuan kasuko
kontratua adjudikatu aurretik, informazio egokia hedatu eta jakinarazten
bada. Informazio horrek aukera eman behar die lizitatzaile izan daitezkeen
guztiei lizitazioan parte hartzeko interesa dutela adierazteko. Era berean,
printzipio horrek honako bi alderdi hauek dakartza berekin: batetik, partehartzaile guztiek jakin ahalko dute aurretiaz zein arau aplikatzen zaizkion
adjudikatu nahi den kontratuari, eta, bestetik, ziur jakingo dute arau horiek
modu berean aplikatzen zaizkiela enpresa guztiei.

(c) Barne jarraibide hauen arabera, lizitatzaile izan daitezkeenen sarbidea eta
parte-hartzea

errazteko

behar

diren

neurriak

hartuko

dira,

kontratua

eskaintza ekonomiko onuragarrienari adjudikatzeko.

(d) Isilpekotasun printzioa: hori betetzeko, AZKUEk bere gain hartuko du
obligazioa, enpresaburuek eman duten informaziorik ez zabaltzeko baldin
enpresaburuek isilpekotzat jo badute. Horretarako, isilpekotasuna justifikatzen
duten

arrazoiak

egon

behar

dira,

eta,

bereziki,

sekretu

tekniko

edo

komertzialen zein eskaintzetako isilpeko alderdien gainekoak izan behar dira.
Era berean, printzipio hori aplikatzeak eskatzen du kontratistek ere isilpean
gorde behar dutela kontratua gauzatzen den bitartean eskuratzen duten
informazioa, baldin informazio hori isilpekotzat jo bada pleguetan edo
kontratuan, edo informazioaren beraren izaera dela-eta isilpean gorde behar
bada.

3

(e) Berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa: beharrezko diren
neurriak

hartuko

dira,

printzipio

hori

beteko

dela

eta

prozedurak

alderdikeriarik gabe eta zuzentasunez egingo direla bermatzeko. Neurri horien
artean, honako hauek egongo dira gutxienez:

(i) Kontratuen helburua diskriminaziorik gabe idatzi behar da beti,
fabrikazio eta jatorri jakin baten aipamenik egin gabe, eta produktu
zehatzik, markarik, patenterik, jatorri edo produkzio jakinik aipatu gabe
ere. Hala ere, salbuespen gisa, eta behar bezala justifikatuz gero, egin
daiteke halako aipamenik, ondoan "edo horren baliokide" aipamena
badarama.

(ii) Ez da inongo baldintzarik ezarriko, Europar Batasuneko beste estatu
kide batzuetan lizitatzaile izan daitezkeenentzat bazterkeria zuzenekoa edo
zeharkakoa sortzen badu.

(iii)

Baldin

hautagaiei

eskatzen

bazaie

tituluak,

ziurtagiriak

edo

justifikatzeko beste agiriren bat aurkezteko, beste estatu kide batzuetako
agiriak onartu egin beharko dira, elkarren tituluak, ziurtagiriak eta
bestelako diplomak onartzeko printzipioaren arabera.

(iv) Interesa adierazi edo eskaintza bat aurkezteko ematen diren epeek
egokiak izan behar dute, beste estatu kide batzuetako enpresek modua
izan dezaten dagokion ebaluazioa egin eta eskaintza bat aurkezteko.

(v) Adjudikazio prozedura baterako lehian hornitzaile edo zuzkitzaile bat
baino gehiago aurkezten direnean, AZKUEk bermatu egin behar du horiek
guztiek

kontratuaren

gaineko

informazio

bera

dutela

eta

baldintza

bertsuetan jasotzen dutela.
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5.

BARNE

JARRAIBIDEEK

ARAUTUTAKO

KONTRATUEN

IZAERA

ETA

HORIEI

APLIKATZEKO ARAUBIDE JURIDIKOA
AZKUEk egiten dituen kontratuak kontratu pribatutzat jotzen dira, SPKLko 20.1
artikuluan aurrez ikusitakoaren arabera.

Jurisdikzio zibilari dagokio kontratuen prestatze eta adjudikazioen gainean auzipean
diren alderdiak ebazteko eskumena, bai eta kontratuen eraginen, gauzatzearen eta
ezeztatzearen gainean sortzen direnak ebaztekoa ere (SPKL, 21. artikulua).

6. KONTRATAZIO ORGANOAK
AZKUEren kontratazio organoak dira estatutuetako xedapenez edo ahalduntze
eskritura bidez fundazioaren izenean kontratuak egiteko ahalmena emana dutenak.
Horren gaineko beren-beregizko aipamenik ez bada, Patronatua izango da
kontratazio organoa.

Goikoa gorabehera, AZKUEk kontratazio mahai bat osatzera jo dezake egoki
ikusten duenean, kontratuaren konplexutasun teknikoak edo ezaugarri bereziek
hartaratuta. Mahai hori arduratuko da aurkeztutako dokumentazioa sailkatu,
eskaintzak

ebaluatu

eta

kontratazio

organoari

adjudikazio

proposamena

helarazteaz. Kontratazio mahaia baldintzen agiriaren arabera osatuko da.

Kontratazio

organoak

beretzat

hartzen

du

honako

alderdi

hauen

gaineko

eskumena: kontratua interpretatzea, kontratua betetzean sortzen diren zalantzak
ebaztea, kontratua aldatzea, kontratua suntsiaraztea eta horren eraginak ebaztea,
eta adjudikazio prozedura eman gabe uztea. Horrez gainera, beretzat gordeko ditu
indarreko legeen arabera gauza ditzakeen eskumenak, baldin ez badira interes
publikoaren, ordenamendu juridikoaren eta administrazio egokiaren printzipioen
kontrakoak, hala xedatzen baitu SPKLko 25. artikuluak.
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7. ENPRESABURUAREN AHALMENA ETA KAUDIMENA

7.1. Kontratatzeko gaitasuna
Kontrataziorako barne jarraibide hauetan arautzen diren kontratuak honako
baldintza hauek betetzen dituztenekin baino ezingo dira egin: SPKLko 43.
artikuluan ezarritako baldintzak eta, horiekin bat etorrita, sektore publikoko
erakunde

guztiei

ezartzen

zaizkien

arauak.

Zehatzago

esateko,

ezingo

da

kontraturik egin honako hauekin: batetik, SPKLko 49.1 artikuluan zehazten diren
kontrataziorako debeku-egoeraren batean dauden pertsonak, eta, bestetik, debekuegoera horietan egon diren enpresen jarraipena edo aldaketa (transformazioa,
fusioa

edo

ondorengotza

dela

medio)

direla

susmatu

daitekeen

enpresak

(zuzendaritzan dituzten pertsonengatik edo beste inguruabarren bategatik).

Kasu bakoitzean eskatzen diren gaitasunaren eta kaudimenaren gutxieneko
baldintzak kontratuaren helburuari loturikoak eta kontratuarekiko proportzionalak
izan behar dira.

7.2. Kontratatzeko gaitasuna egiaztatzea
Sektore publikoko erakunde guztiei aplikatu dakizkiekeen SPKLko xedapen guztiak
gorabehera, kontratatzeko ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa
edo profesionala egiaztatzeko, lizitazio bakoitzean zehazten denari jarraituko zaio,
kontratu bakoitzaren inguruabarrak eta ezaugarriak kontuan hartuta. Dena dela,
SPKLko 64-68 artikuluetan aurrez ikusitakoa aplika daiteke, kontratazio organoak
egoki ikusten badu.

Era berean, SPKLko 54.5 artikuluaren arabera, kontratuaren inguruabarrak eta
ezaugarriak kontuan hartuta, enpresaburuaren kaudimena dagokion sailkapenaren
bidez egiaztatzeko eskatu ahalko da.

Lizitazio iragarkian adierazi eta baldintzen agirian zehaztuko dira enpresaburuak
bete beharreko kaudimen-baldintza gutxienekoak eta hori egiaztatzeko aurkeztu
beharreko dokumentazioa, kontratazio jarraibideen arabera eskatzekoa baldin
bada.
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7.3. Operadore gaituen zerrenda
AZKUEk kualifikazio sistema bat izan ahalko du erregulazio armonizatuari loturik ez
dagoen kontrataziorako. Sistema hori prozedura garden eta ireki baten bidez sortu
behar da, eta, nahi izanez gero, interesa duten enpresa eta profesional guztiek
eman ahalko dute izena, inolako diskriminaziorik gabe.

Sistema hori sortzea erabakitzen bada, AZKUEren kontratatzaile profilean publikatu
behar da, eta honako printzipio hauei jarraituko die:

(a) Kualifikazio sistemak gonbidatzeko mekanismoak izango ditu, sisteman
jasotako

enpresa

guztien

arteko

berdintasuna

bermatzeko

kontratazio

prozedura iragarki publikorik gabe egiten denean. Horrela, bada, kasuan
kasuko kontratazioan interesa duten merkatuko operadore guztiei egingo zaie
gonbita.

(b) Sisteman sartuta egoteak ez du besterik gabe ekarriko AZKUErekin
kontratua egiteko gaitasunaren aitorpena. Izan ere, gaitasun hori lizitazio
prozesuan egiaztatu beharko da, ez badira kasuan kasuko dokumentazioa
homologatzeko beste bide batzuk ezartzen eta baldintzen agiriak ez badu
baimena ematen lizitazioetan parte hartzeko beste aukera bat izateko, alegia,
sisteman jasotako datuak indarrean daudela agertzeko adierazpen soila
egitea.
(c) AZKUEren kontratistek kualifikazio sisteman izena eman behar dute, eta
bertan iraun behar dute euren kontratuak indarrean dauden bitartean.

(d) Horiek guztiak kualifikazio sisteman jasota, errazagoa izango da AZKUEren
kontratazio

prozeduretan

parte

hartzen

duten

enpresaburu

eta

profesionalekiko harremana gardena izatea, eta erraztasunak emango zaizkie,
batetik, lizitazioetan parte hartzeko, eta, bestetik, egiten dituzten eskaintzen
egoeraren eta, halakorik denean, kontratuaren adjudikazioa eta gauzatzea
dela-eta emaniko fakturen berri jakin dezaten.

(e) Nahiz eta AZKUEren kualifikazio sistemak goian adierazitako moduan
funtzionatu, egon ahalko dira beste erregistro elektroniko batzuk ere, herri
administrazioen

edo

beste

botere

adjudikatzaile

batzuen

zein

sektore

publikoko erakundeen enpresa lizitatzaile eta kontratistei buruzkoak.
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8. ESKA DAITEZKEEN BERMEAK
Kontratuaren inguruabarrak eta ezaugarriak kontuan hartuta, kontratazio organoak
bermea emateko eskatu ahalko die lizitatzaile edo hautagaiei, adjudikazioa egin
bitartean euren eskaintzen iraupenaren ardura har dezaten. Horrez gainera,
adjudikaziodunari bermea eskatu ahalko zaio, prestazioa egoki gauzatzen dela
ziurtatzeko.

Berme horren zenbatekoa kasuan-kasuan ezarriko da, kontratuaren inguruabarrak
eta ezaugarriak kontuan hartuta.

Horrela, eskatzen diren bermeak SPKLko 84. artikuluan aurrez ikusitako moduetako
edozein baliatuta aurkeztu ahalko dira.

9. KONTRATUAK PRESTATZEA
SPKLko II. eranskineko 17-27 mailen artean jasotako zerbitzuen kontratuak
prestatzean (206.000 euro edo gehiagoko kontratuak), bat etorri behar da SPKLko
121.1 artikuluan eta harekin bat datozenetan xedatutakoarekin.

Barne jarraibideek aipatzen dituzten gainerako kontratuei dagokienez, baldintzen
agiri bat egin beharko da 50.000 eurotik gorakoak direnean, eta agiri horretan
SPKLko 121.2 artikuluan eta harekin bat datozen xedapenetan adierazitako edukia
jaso beharko da. Era berean, SPKLko 104. artikuluan xedatutakoa ere aplikatzekoa
izango da.

Horrez gainera, baldintzen agiriak barne jarraibideen artean haiekin bat datozen
atalen arabera jaso beharreko informazioa ere jasoko du, halakorik behar denean.

Hau da, SPKLko 121.2 artikuluaren edukia eta barne jarraibideen barruan harekin
bat datozen atalak kontuan hartuta, baldintzen agirietan nahitaez jaso behar dira
ondoren zerrendatzen diren aipamenak. Horiek gorabehera, kontratazio organoak
egoki irizten dituen gehigarriak ere jasoko dira.

(a) Kontratuaren helburuaren deskripzioa, haren oinarrizko eta funtsezko
ezaugarriak jasota.
(b) Kontratuaren prezioa.
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(c) Kontratuaren iraupena eta luzapenak.
(d) Kontratua adjudikatzeko era.
(e)

Eskaintzak

jasotzeko

epea.

Epe

horrek

beti

izan

behar

du

norgehiagokaren, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak
bermatzeko bestekoa.
(f)

Lizitatzaileek

aurkeztu

beharreko

dokumentazioa,

eta

eskaintzak

aurkezteko era eta moduak.
(g) Aldaerak onartzeko erregimena.
(h)

Kasuan-kasuan

eskaintza

aurkezteko

gonbita

jaso

behar

duten

lizitatzaileak hautatzeko irizpide objektiboak.
(i) Kontratua adjudikatzeko kontuan hartuko diren irizpide objektiboak.
(j) Ondasuna edo zerbitzua eman edo egiteko lekua eta epea.
(k) Lizitatzaileek edo adjudikaziodunek eman beharreko bermea, halakorik
behar denean.
(l) Ordaintzeko era eta faktura emateko obligazioa.
(m) Lan kontratuetarako subrogazio baldintzak, adjudikaziodunari obligazio
hori ezartzen bazaio.
(n) Beste baldintza batzuk.
(o) Ingurumenari eta/edo gizarteari buruzko gogoetak.
(p)

Zerbitzu

edo

hornidura

motatik

eratorritako

gaikuntzak

eta/edo

ziurtagiriak.
(q)

Beste

edozein

beharrezkotzat

baldintzan,

jotzen

dena

zerbitzua
edo

edo

eskuratu

hornidura

egoki

beharreko

egiteko

ondasunaren

ezaugarrietatik eratortzen dena.
(r) Kontratuaren erregimen juridikoa eta horren gaineko jurisdikzio eskuduna.

10. KONTRATISTA HAUTATZEA ETA KONTRATUEN ADJUDIKAZIOA

10.1. Kontratu mailak
Kontrataziorako

barne

jarraibide

hauek

aplikatzeko

eta

kontratu

bakoitza

adjudikatzeko aplikatzekoak diren prozedura eta baldintzak ezartzeko, honako
maila hauek bereiziko dira (aurrerantzean, bakarra denean, "maila"; batera
aipatzen direnean, "mailak").

(a) 1. maila. Maila honi loturik daude 50.000 euro baino gutxiagoko balio
zenbatetsia duten kontratuak, edozein delarik ere kontratu mota.
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(b) 2. maila. 50.000 euro eta ondoren adierazten diren kopuruen arteko balio
zenbatetsia duten kontratuak:
- 1.000.000 euro, obretako kontratuak badira.
- 100.000 euro, gainerako kontratuetan.

(c) 3. maila. Aurreko 2. mailako kontratuena baino balio zenbatetsi
handiagoa duten kontratuak, baldin erregulazio armonizatuari loturik ez
badaude.

10.2. Publikotasuna
Kontratuaren maila gorabehera, balio zenbatetsia 50.000 euro baino gehiago
denean, lizitazioari buruzko informazioa sartu beharko da AZKUEren "kontratatzaile
profilean". Hala ere, kontratuaren inguruabar eta ezaugarriak kontuan hartuta
egoki ikusten bada, horren berri zabaltzeko beste bitarteko batzuk erabili ahalko
dira. Bitarteko horien artean egongo da aldizkari ofizialetara, tokiko argitalpenetara
edo Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera jotzeko aukera (mugarik gabe). Era
berean, egoki ikusten bada, aurretiaz iragarkiak jarri ahalko dira, ekitaldi edo
zenbait urteko aldi bakoitzean adjudikatu asmo diren kontratuei buruzkoak.

Lizitazio iragarkiak honako informazio hau jaso behar du:

(a) Kontratuaren oinarrizko zehaztapenen deskripzio labur bat.

(b)

Kontratua

adjudikatzeko

prozedura,

eskaintzak

aurkezteko

epea

(prozedura irekian) edo parte hartzeko eskaerak aurkeztekoa (prozedura
negoziatuan edo murriztuan), bai eta enpresekin negoziatzekoak izango diren
alderdi ekonomiko eta teknikoak (prozedura negoziatuan).

(c) Kontratazio organoak egoki ikusten baldin badu, kaudimenari buruzko
irizpide

objektiboak,

horien

arabera

hautatuko

baitira

proposamena

aurkezteko gonbita jasoko duten hautagaiak. Halako kasuetan, parte hartzeko
eskaerak aurkezteko epea adierazi behar da.
(d) AZKUErekin harremanetan jartzeko gonbita, informazio gehiago jaso ahal
izateko.
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Dena dela, kontratuaren inguruabarrek eta ezaugarriek hala egitea gomendatzen
badute, iragarkiaren edukia handitu egin ahalko da edo kontratatzailearen profilean
informazio gehiago jarri.

200.000 mila eurotik beherako obra-kontratuetan (eta gainerakoen artean, 60.000
eurotik beherakoetan), ez da nahitaezkoa izango horri buruzko lizitazio iragarkia
eta “kontratatzailearen profilean” baldintzen agiria argitaratzea. Nahikoa izango da
profilean generikoki adieraztea zer kontratu egin asmo dagoen eta zer datatan
egitea aurrez ikusten den.

Aurreko paragrafoetan ezarritakoa betetzeak ez du eragotziko, SPKLko 154-159
artikuluetan jasotako prozedura negoziatua aplikatzen den kasuetan, publizitateari
uko egin ahal izatea, lege testu bereko 161 artikuluan adierazitakoaren arabera,
kasu horiek ez badute publizitatearen printzipioa bete behar.

10.3. Adjudikazio prozedurak
Kontratuak adjudikatzeko, AZKUEk jarraian maila bakoitzerako adierazten diren
bermeak errespetatuko ditu gutxienez.

(a) 1. mailako kontratuak: adjudikazio zuzena

Kasu hauetan, aurretiko aurrekontua eskatu beharko da, eta proiektuaren
arduradunak ontzat emana behar du. Ordainketak egiteko, dagokion faktura
aurkeztu beharko da betiere.

Ase nahi den beharraren arabera, zuzenean aukeratuko da hornitzaile edo
zuzkitzailerik

egokiena,

kasuan

kasuko

arlo

edo

sektoreko

ondasunak

hornitzen edo zerbitzuak ematen dituztenen artean, hala jarduteko gaitasuna
eta gaikuntza profesionala dutela kontuan harturik.

Kontratuaren inguruabarrak eta ezaugarriak kontuan hartuta, 1. mailako
kontratuei goragoko mailetarako aurrez ikusi diren adjudikazio-arauak ezarri
ahalko zaizkie.

(b) 2. mailako kontratuak: prozedura negoziatua.
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2. mailako kontratuak prozedura negoziatu bidez adjudikatuko dira, honako
arau hauei loturik:

(i) Posible den guztietan, AZKUEk kontratua gauzatzeko gaitasuna duten hiru
enpresari

eskatuko die eskaintza gutxienez. Eskaintza egiteko gonbita

jasotzen duten enpresen artean, lizitazioan parte hartzeko interesa agertu
dutenak sartuko dira, alegia, interesa agertzeko epearen barruan gogo hori
agertu

dutenak.

Hala

ere,

kontratazio

organoak

egoki

ikusten

badu,

kaudimenaren gaineko irizpide objektiboak ezarri ahalko ditu proposamenak
aurkezteko hautagai gonbidatuak aukeratzeko (interesa agertu dutenen
artean), eta, horrez gainera, gonbita jasotzeko hautagai kopuru maximo bat
ezarri ahalko du, hiru baino gutxiago izango ez dena. Irizpide objektibo horiek
kontratuaren baldintzen agirian jaso beharko dira gutxienez, eta kontratuaren
iragarkian ere jasoarazi ahalko dira.

(ii) Kontratazio organoak ebaluazio organo bat sortzea erabaki ahalko du,
egoki ikusten duenean. Izan ere, kontratuaren konplexutasun teknikoak edo
inguruabar zein ezaugarri bereziek hala egitea gomendatzen duenean egin
ahalko du, eta baldintzen agirian adieraziko. Organo hori arduratuko da
aurkeztutako dokumentazioa sailkatu, eskaintzak ebaluatu eta kontratazio
organoari adjudikazio proposamena helarazteaz.

(iii) Kontratu bakoitzari dagokion baldintzen agiriaren arabera, AZKUEk haren
edozein alderdi negoziatu ahalko du lizitatzaileekin. Negoziazioan zehar,
ardura berezia hartuko du lizitatzaile guztiek tratu bera jaso dezaten, eta ez
du informaziorik emango inor bazter utzita.

(iv) Kontratua eskaintza ekonomiko onuragarrienari adjudikatuko zaio beti,
baldintzen agirian ezarritako irizpide ekonomiko eta teknikoen arabera.

(v) AZKUEk igorri dituen gonbidapenen berri jasoaraziko du, bai eta helarazi
dizkioten eskaintzena eta onartze zein ukatzeen arrazoiena ere.

(c) 3. mailako kontratuak: prozedura irekiak, murriztuak, negoziatuak edo
lehiakideekiko elkarrizketak
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Kontratazio organoak baldintzen agirian justifikatu beharko du kontratuaren
ezaugarriei begiratuta aukeratu duen adjudikazio prozedura, ondorengo
paragrafoetan aurrez ikusitako arauen arabera.

Prozedura negoziatua izango da maila honetako kontratuak adjudikatzeko
prozedura arrunta, eta horri aplikatuko zaizkio 2. mailako kontratuetarako
aurrez ikusitako arauak.

Hala ere, prozedura irekia edo murriztua aplikatzea erabaki ahalko da honako
kasu hauetan:

(a) Kontratatu beharreko zerbitzuak behar besteko zehaztasunez definituta
egonik, ez denean beharrezkoa horiei buruzko alderdi teknikoak edo
ekonomikoak negoziatzea.

(b)

Duten

garrantzi

ekonomikoagatik

eta

erregulazio

armonizatuari

loturiko kontratuetako kopuru bertsua izateagatik, kontratazio organoak
uste duenean prozedura irekia edo murriztua hobeak direla barne jarduera
hauetako 4. atalean definitutako printzipiok betetzeko.

Prozedura irekia edo murriztua aplikatzen den kasuetan, SPKLko 141etik
152ra bitarteko artikuluetako xedapenak aplikatu beharko dira, honako
egokitzapen hauek eginik:

(a) Ez dira aplikatuko lizitatzaileei eman beharreko informazioari buruzko
epeak, ez eta parte hartzeko proposamenen edo eskabideen aurkezpenari
buruzko epeak ere. Horien ordez, iragarkian edo (hala behar denean)
baldintzen agirian zehaztutako epeak erabiliko dira. Edonola ere, halako
kasuetan zehazten diren epeak egokiak izan behar dira lizitatzaile izan
daitekeen edonori (Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako
enpresak barne) aukera emateko ebaluazio egoki bat egin eta eskaintza
aurkez dezan.

(b) Kontratazio organoak ebaluazio organo bat sortzea erabaki ahalko du,
egoki ikusten duenean. Izan ere, kontratuaren konplexutasun teknikoak
edo inguruabar zein ezaugarri bereziek hala egitea gomendatzen duenean
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egin ahalko du, eta baldintzen agirian adieraziko. Organo hori honako
zeregin hauez arduratuko da: hautagaiek aurkeztutako dokumentazioa
sailkatuko du, eskaintzak ebaluatuko ditu eta adjudikazio-proposamena
egingo dio kontratazio organoari. Dena dela, horretan ez da aplikatu
beharko SPKLko 134.2 artikuluak adituen batzordearen esku-hartzeari
buruz aurrez ikusitakoa.

SPKLko

164.

artikuluan

adierazitako inguruabarrak

gertatzen

direnean,

lehiakideekiko elkarrizketaren prozedura aplikatzea erabaki ahalko da, eta
prozedura hori SPKLko 163-167 artikuluetan xedatutakoari lotuko zaio,
aurreko paragrafoetan prozedura irekiari edo murriztuari buruz eginiko
egokitzapen berberekin.

10.4. Kontratista hautatzea
Aurreko kasu guztietan, zein kontratista hautatu den jakinaraziko zaie prozeduran
parte hartzen dutenei, eta , SPKLri begiratuta nahitaezkoa den kasuetan, AZKUEren
kontratatzailearen

profilean

argitaratuko da, baldin ez

bada

bestela

egitea

erabakitzen kontratuaren inguruabarrek eta ezaugarriek hartaratuta.

10.5. Kontratuen formalizazioa
Baldin kontratuaren baldintzen agirian jasota ez badaude, kontrataziorako barne
jarraibideei loturik AZKUEk egiten dituen kontratuek nahitaez jaso behar dituzte
honako aipamen hauek, SPKLko 26. artikuluaren arabera:

(a) Alderdien identifikazioa.
(b) Sinatzaileek kontratua sinatzeko gaitasuna dutela adierazten duten
agiriak.
(c) Kontratuaren helburuaren definizioa.
(d) Kontratuari aplikatu beharreko legeen erreferentzia.
(e) Kontratua osatzen duten agirien zerrenda. Kontratuan hala adierazten
bada, zerrenda hori hierarkizatua izan ahalko da, eta alderdiek adosten duten
lehentasun-hurrenkeraren arabera antolatuko da. Hala egiten bada, eta akats
nabarmenik egon ezean, alderdiek hitzartutako hurrenkera erabiliko da agirien
artean gailen direnak zehazteko, zenbait agiriren artean kontraesanak
gertatzen badira.
(f) Prezio zehatza edo hori zehazteko modua.
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(g) Kontratuaren iraupena edo noiz hasi eta bukatu behar dela pentsatu den,
bai eta kontratuaren luzapena edo luzapenak, halakorik izatea aurrez ikusten
bada.
(h) Zerbitzuak hartzeko, emateko eta onartzeko baldintzak.
(i) Ordaintzeko baldintzak.
(j) Zein kasutan dagokion kontratua suntsiaraztea.
(k) Kontratuaren prezioa ordaintzeko aurrekontuko kreditua edo programa
edo kontabilitateko idazpurua, halakorik denean.
(l) Halakorik egin behar bada, kontratistari ezartzen zaion isilpekotasun
betebeharraren objektua eta iraupena zein diren.

Oro har, kontratista hautatu, eta egutegiko hamar egunen barruan formalizatuko
da kontratua, baldin eta kontratuari dagozkion baldintzen agirian edo eskaintzetan
beste eperik zehaztu ez bada.

Kontratua formalizatuz adieraziko da AZKUEk kontratua onesten duela, eta horrela
burututzat joko da.

11. ARRAZIONALIZAZIO TEKNIKOAREN ARAUAK
Kontratuen adjudikazioa arrazionalizatu eta antolatzeko, AZKUEk honako jarduera
hauek egin ahalko ditu, SPKLko 132, 178 eta 191 artikuluen arabera: enkante
elektronikoak gauzatu ahalko ditu, esparru hitzarmenak egin, sistema dinamikoak
antolatu

edo zerbitzuetako

zerbitzuak

eta

hornidurak

edo beste

sozietate zein

kontratatzeko prozedura

erakundeetako obrak,

zentralizatu. Dena

dela,

kontrataziorako barne jarraibide hauetatik eratorritako egokitzapenak aplikatu
behar dira kasu bakoitzean.

12. JURISDIKZIO ESKUDUNA

Jurisdikzio zibilari dagokio kontratuen prestatze eta adjudikazioen gainean auzipean
diren alderdiak ebazteko eskumena, bai eta kontratuen eraginen, gauzatzearen eta
suntsitzearen gainean sortzen direnak ebaztekoa ere.
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