
 
 

 
 

GIPUZKOAKO PARKETXE SAREA FUNDAZIOAREN KONTRATAZIORAKO BARNE 
JARRAIBIDEAK 

 
 
1. ATALA XEDAPEN OROKORRAK 
 
1. art. Gaia eta xedea. 
 

GIPUZKOAKO PARKETXE SAREA FUNDAZIOAk (GPS Fundazioa, aurrerantzean) 
hirugarrenekin gauzatzen dituen obra, zerbitzu eta hornigaien kontratazio prozedurak 
kontratatzeko barne jarraibideen (jarraibideak, aurrerantzean) arabera araututa daude, ondoko 
kasuetan izan ezik: 

 
1) Sektore Publikoko Kontratuen Legearen (SPKL) 4. artikuluan adierazitako negozio 

jarduera eta harreman juridikoak.  
2) Arauketa harmonizatua bete behar duten kontratuak, hau da: 

• Sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza akordioak, kasu guztietan. 
• 5.150.000 euroko edo hortik gorako balio estimatua daukaten obra kontratuak. 
• Hornikuntza kontratuak eta SPKLren II. eranskinean (1etik 16rako kategoriak) 

adierazitako zerbitzu kontratuak, baldin eta horien balio estimatua 206.000 
eurokoa edo hortik gorakoa bada. 

• Diruz lagundutako kontratuak, SPKLren 17. artikuluan arautuak. 
3) Sektoreko araudi aplikagarriak araututako kontratuak eta negozioak edo berariaz 

salbuetsitakoak. Horiek sektoreko araudien arabera esleituko dira. 
 

Jarraibideon xedea publizitate, lehia aske, gardentasun, konfidentzialtasun eta 
bazterketarik ezaren printzipioen eraginkortasuna bermatzea da. 
 

Jarraibideak GPS FUNDAZIOAK egiten dituen kontratuen parte dira eta horien edukia 
erakunde honen kontratatzailearen profilean eskuratu ahal izango da. 
 
2. art.  Kontratu motak eta jurisdikzio eskuduna. 
 

GPS Fundazioak sinatzen dituen kontratu guztiak pribatutzat joko dira, SPKLko 20. 
artikuluan xedatutakoari jarraiki. 

 
Jurisdikzio ordena zibilak izango du kontratuak prestatu eta esleitzeari lotuta sortzen diren 

liskarren gaineko eskuduntza, baita kontratuen eraginei, betetzeari eta iraungitzeari buruzko 
auzien gainekoa ere (SPKL, 21. art.). 

 
3. art. Arbitrajea. 
 

GPS Fundazioak egindako kontratuen eraginak, betetzea eta iraungitzea dela-eta sor 
litezkeen desadostasunak konpontzeko, arbitrajea eskatu ahal izango da. 
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2. ATALA KONTRATUAREN GAIA 
 
4. art. Kontratuaren gaia 
 
1.- Kontratuaren gaia, edozein dela ere, berariaz zehaztu beharko da. 
 
2.- Ezingo da kontraturik zatitu, zenbatekoa txikitzeko eta, bide batez, publizitateari edo dagokion 
esleipen prozedurari buruzko betekizunak saihesteko. 
 
3.- Dena den, kontratuaren gaiak zatiketa onartzen badu, eta espedientean behar bezala 
justifikatzen bada, kontratua loteetan banatu ahal izango da zatietako bakoitza bereizita 
gauzatzeko, betiere, banaka erabiltzerik edo aprobetxatzerik baldin badago eta unitate funtzional 
bat osatzen badute edo gaiaren ezaugarriek hala eskatzen badute (SPKL, 74. art.). 
 
5. art. Hitzarmen askatasuna. 
 
GPS Fundazioak zeinahi hitzarmen, klausula eta baldintza ezarri ahal izango ditu, betiere, interes 
publikoaren, lege ordenamenduaren eta kudeaketa onaren printzipioen aurkakoak ez badira. 
(SPKL, 25. art.). 
 
6. art. Prezioa 
 
1.- Prezioak egiazkoa izan beharko du, edo hura zehazteko modua finkatu beharko da, eta eurotan 
adierazi beharko da.  
 
2.- Prezioa unitatekako prezioen arabera zehaztu ahal izango da, edota oroharreko prezioa 
adierazita. 
 
3.- Pleguetan prezioaren berrikuste edo eguneratze klausulak era askean ezarri ahal izango dira, 
SPKLren 77. eta 82. artikuluen artean, biak barne, ezarritakoari lotu gabe. 
 
4.- Erdietsitako helburuen arabera prezioak aldatzeari buruzko klausulak ezarri ahal izango dira. 
 
5.- Kontratua ez betetzeagatiko zigor klausulak ezarri ahal izango dira. 
 
6.- Kontratuen balio estimatua SPKLren 76. artikuluan adierazitakoaren arabera zehaztuko da. 
 
7. Ordainketa modua pleguan edo kontratuan ezarritakoa izango da, araudi aplikagarrian 
ezarritako mugen barruan. SPKLren 200. artikulua ez da aplikagarria izango. 
 
7. art. Kontratuaren iraupena eta luzapena 
 
1.- GPS Fundazioak egindako kontratuen iraupena hiru irizpide hauen arabera ezarriko da: 
prestazioen ezaugarriak, beren finantzazioaren ezaugarriak eta horiek aldizka lehian jarri beharra. 
  
2.- Kontratuak luzapen bat edo batzuk aurreikus ditzake, baldin eta iraunaldian bere ezaugarriak 
aldatzen ez badira eta esleitzeko lehia kontratuaren iraupenik luzeena (luzapenak barne) kontuan 
hartuta egin bada.  
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3.- Luzapena kontratazio organoaren onarpena beharko du eta esleipendunak nahitaez bete 
beharko du, non eta kontratuak ez duen espresuki kontrakoa ezartzen. Nolanahi ere, aldeek 
adierazi gabeko onarpenik ez da izango (SPKL, 23. art.).  
 
3. ATALA   KONTRATUAREN PARTEAK 
 
8. art. Kontratazio organoak  
 
1.- Hauek dira GPS Fundazioaren kontratazio organoak: estatutuetan xedatutakoaren edo 
ahalordetze eskrituren arabera, bere izenean kontratuak egiteko gaitasuna dutenak eta, espresuki 
adierazten ez bada, Patronatua. 
 
2.- Aurrekoari kalterik egin gabe, GPS Fundazioak kontratazio mahaia osatzea ere hauta dezake, 
kontratuaren konplexutasun teknikoaren edota ezaugarri berezien ondorioz beharrezkotzat jotzen 
badu. Mahai horrek eskaintzaileek aurkeztutako dokumentazioa kalifikatuko du, eskaintzak 
balioztatuko ditu eta kontratazio organoari esleipen proposamena egingo dio. Mahaiaren osaera 
dagokion baldintza pleguan zehaztuko da. 
 
3.- Kontratazio organoak eskubidea izango du kontratua interpretatzeko, betetzeak eragiten dituen 
zalantzak ebazteko, kontratua aldatzeko, kontratua eta bere eraginak ezeztatzeko eta esleipen 
prozedura ezerezean uzteko. Era berean, indarreko legediaren araberako bestelako eskumenak 
ere izango ditu, betiere, interes publikoaren, lege ordenamenduaren eta kudeaketa onaren 
printzipioen aurkakoak ez badira (SPKL, 25. art.). 
 
9. art. -Kontratuaren arduraduna 
 

Kontratazio organoek, SPKLren 41. artikuluaren arabera, kontratuaren arduradun bat 
izendatu ahalko dute. Berea izango da kontratua betetzen den gainbegiratzeko ardura, eta 
itundutako prestazioa behar bezala gauza dadin bermatze aldera beharrezko erabakiak hartu eta 
jarraibideak emango ditu. 
 
10. art. -Kontratistaren ahalmena 
 
1.- Baldintza pleguetan GPS Fundazioarekiko kontratuetako debekuak zehaztuko dira. Edonola 
ere, SPKLren 49.1. artikuluan adierazitako egoeretan dauden pertsona fisiko nahiz juridikoek 
ezingo dute kontratazio prozeduran parte hartu.  
 
2.- Aipatutako pleguetan gaitasun eta kaudimen betebeharrak zehaztuko dira, baita horiek 
frogatzeko modua ere. Kontratatutakoaren zenbatekoa dela-eta baldintza pleguak egitea 
beharrezkoa ez balitz, alegia, 50.000 eurotik beherako balio estimatua duten kontratuetan, 
eskaintza eskabideetan zehaztu ahal izango dira kontratuaren gaiaren arabera beharrezkotzat 
jotzen diren betekizunak. 
 
3.- Jarduteko ahalmena eta gaitasun teknikoa edo profesionala, ekonomikoa eta finantzarioa 
egiaztatzeko, GPS Fundazioak pleguetan ezarritako bideak erabiliko dira. 
 
 
4. ATALA   KONTRATUAREN LIZITAZIOA ETA ESLEIPENA 
 
11. art. Lizitazio eta esleipen prozedura 
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1.- GPS Fundazioak prozedura irekia, murriztua edo negoziatua erabili ahalko ditu, azken hori 
publizitatea erabilita edo erabili gabe.  
 
2.- Elkarrizketa lehiakorra eta proiektuen lehiaketa SPKLn administrazio kontratuetarako ezarritako 
moduan erabili ahal izango dira, GPS Fundazioaren izaera juridikoaren berezitasunei egokituta. 
  
3.- Gainera, SPKLn ezarritako edozer kontratazio teknika erabili ahalko da: esparru-akordioa, 
eskuratzeko sistema dinamikoa eta enkante elektronikoa, besteak beste. 
  
4.- Prozedura irekian, enpresario interesdun orok aurkeztu ahalko du bere proposamena. 
Murriztuan, aldiz, GPS Fundazioak eskaintza eskaria eginez hautatzen dituen enpresariek baino 
ezingo dituzte proposamenak aurkeztu. Prozedura negoziatuan, GPS Fundazioak, jasotako 
eskaintzen artean edo aurretik eskaintzak eskatuta (ahal bada, gaitasuna duten hiru enpresari, 
gutxienez) hautatuko eskaintzaileari esleituko zaio kontratua.  
 
5.- Jarraibideotan ezarritako zenbatekoetan, BEZari dagokion zenbatekoa ez da barne egongo.  
 
6.- Kontratuaren zenbatekoa zein tartekoa den begiratuta, kontratazio prozedura orokorrak 
ondokoak izango dira: 
 

A) 1. mailako kontratuak. 

50.000 eurotik beherako balio estimatua duten kontratuak, edozein motakoak direla ere, 
zuzenean esleitu ahal izango zaizkio jarduteko gaitasuna duen eta prestazioa emateko 
beharrezko gaitasun profesionala duen zeinahi enpresariri. 
 
Hortaz, aski izango da espedientean gastuaren onarpena eta dagokion faktura adieraztea. 
 
B) 2. mailako kontratuak.  

50.000 euro eta ondoren aipatuko ditugun zenbatekoen arteko balioa duten kontratuak: 
 

o 1.000.000 euro, obra kontratuen kasuan 
o 150.000 euro, gainontzeko kontratuetan 

 
Prozedura negoziatu bidez esleituko dira, ahal denean, kontratuaren xedearekin lotutako 
jarduerako sektorean gaitasuna duten hiru enpresari, gutxienez, aurretik eskaintza 
aurkezteko berariazko gonbidapena eginda.  
 
Aurretik baldintza plegu bat egiteko eskatuko da. Bertan, gutxienez, kontratuaren 
oinarrizko ezaugarriak azalduko dira, baita, hala badagokio, aldaerak onartzeko arauketa, 
eskaintzak jasotzeko moduak, esleipen irizpideak, bermeak, preskripzio teknikoak, 
gaitasun eta kaudimen betekizunak, epeak eta zigorrak ere. GPS Fundazioak 
eskaintzaileekin kontratuaren edozein alderdi negoziatu ahal izango du, pleguan, hala 
badagokio, ezarritakoaren arabera. Gainera, kontratu horiei buruzko informazioa berau 
formalizatu aurretik argitaratuko da, deskribapen labur bat eta esleipena egiteko modua 
adierazita. 
 
Beste aukera bat da GPS Fundazioaren Patronatuak 2. mailako kontratuak 3. 
mailakoetarako ezarritako prozeduren arabera esleitzeko erabakia hartzea. 
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C) 3. mailako kontratuak.  

2. mailakoena baino balio estimatu handiagoa izanik, arautze harmonizatuari lotuta ez 
dauden kontratuak.  

 
Prozedura ireki, murriztu edo negoziatu bidez esleituko dira. Azken hori, legeak 
baimendutako kasuetan, klausula administratiboen pleguen eta aurretik onetsitako 
preskripzio teknikoen arabera. Kontratu horiei buruzko informazioa GPS Fundazioaren 
kontratatzailearen profilean argitaratuko da, deskribapen labur bat eta esleipena egiteko 
modua jasota. 

 
12. art. Publizitatea 
 

Publizitate printzipioaren eskakizunak betetzat joko dira GPS Fundazioaren 
kontratatzailearen profilean 50.000 eurotik gorako zenbatekoa duten kontratuei buruzko 
informazioa jarraibideotan xedatutakoaren arabera argitaratuta badago, egokitzat jotzen den 
zeinahi bitarteko erabiltzeari kalterik egin gabe eta SPKLren 153. eta 159. artikuluen artekoek, biak 
barne, adierazitako publizitate salbuespen kasuetan izan ezik. 

 
13. art. Lizitatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioa 
 
Pleguetan lizitatzaile bakoitzak zer dokumentazio aurkeztu beharko duen ezarriko da. 
 
14. art. Proposamenak aurkeztea 
 
1.- Interesdunen proposamenek pleguetan adierazitakoarekin bat etorri beharko dute eta 
enpresariak horiek aurkezteak kontratua arautzen duten klausulen edo baldintzen eduki osoari 
salbuespenik eta erreparorik gabeko onarpena ematen diola esan nahiko du. Lizitatzaile bakoitzak 
proposamen bat besterik ezin izango du aurkeztu.  
 
2.- Kontratazio organoak eskaintzak eta parte hartzeko eskabideak jasotzeko epeak lizitazio 
iragarkian eta pleguetan zehaztuko ditu. 
 
3.- Lehiatzaileek aldaerak edo hobekuntzak eskaintzeko aukera kontratuaren lizitazio iragarkian 
eta kontratuaren pleguetan adieraziko da, eta aukera hori zer elementuri eta baldintzari lotuta egin 
daitekeen zehaztuko da. 
 
15. art. Behin-behineko eta behin betiko bermeak 
 
GPS Fundazioak pleguan ezarritako behin-behineko edo behin betiko bermeak eskatu ahal izango 
ditu.  
 
16. art. Eskaintzak baloratzeko irizpideak 
 
1- Kontratua esleitzeko oinarritzat erabiliko diren irizpideak kontratazio organoak zehaztuko ditu 
eta pleguetan zehaztuko dira. Horietako bakoitzari dagokion haztapen erlatiboa zehaztu egin 
beharko da. 
 
2.- Kontratuak GPS Fundazioarentzat ekonomikoki mesedegarriena den eskaintza aurkezten 
duenari esleituko zaizkio, pleguetan ezarritako irizpideak kontuan hartuta.  
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17. art. Esleipenaren publizitatea. 
 
1.- Kontratuaren esleipena pleguetan ezarritako bideak erabilita jakinaraziko zaie hautagai edo 
lizitatzaileei, halakorik baldin badago. 
 
2.- 50.000 eurotik gorako balio estimatua duten kontratuen esleipenari buruzko informazioa 
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. 
 
18. art. Kontratua formalizatzea 
 
1.- Oro har, obretan 50.000 eurotik gorako balio estimatua duen kontratuen formalizazioa, edota 
18.000 eurotik gorakoa gainontzeko kasuetan, derrigorrezkoa izango da. 
 
2.- Kontratua ezingo da ahoz formalizatu, premiazko kasuetan izan ezik (SPKL, 28. art.). Idatzizko 
dokumentu bidez exekutatuko da, behin betiko esleipena jakinarazi eta ondorengo 15 egunetan. 
 
19. art. Gardentasuna 
 

Lizitazio iragarkian esleitzekoa den kontratuaren funtsezko xehetasunen deskribapen labur 
bat eta esleitzeko metodoa adieraziko dira, esleipen organoarekin harremanetan jartzeko 
gonbidapenarekin batera. Beharrezkoa bada, kontratatzailearen profilean eskuragarri egongo den 
informazio osagarria gehituko zaio edo aurretik esleipen organoari eskatuta. 
 
20. art. Konfidentzialtasuna 
 
1.- GPS Fundazioak ezingo du enpresariek konfidentzial gisa emandako informazioa jakinarazi; 
oinarri horrek, batez ere, sekretu tekniko edo komertzialei eragiten die eta eskaintzen isilpeko 
alderdiei. 
 
2.- Kontratistak errespetatu egin beharko du kontratuaren egikaritzea dela-eta eskuratzen duen 
informazioaren izaera konfidentziala, kontratuan edo pleguetan halako izaera eman bazaie, edo 
berezko izaeraren ondorioz era horretako tratamendua jaso behar badute. Bost urtez bete beharko 
da eginbehar hori, informazioa jasotzen den unetik hasita, pleguek edo kontratuak epe luzeagoa 
jartzen badute salbu (SPKL, 124. art.) 
 
21. art. Berdintasuna eta bazterkeria eza 
 

GPS Fundazioaren deialdiak, lizitazioak eta kontratuak interesdun guztien eskura baldintza 
beretan jarriko dira (SPKL, 123. art.). 
 
22. art. Indarrean jartzea  
 

Jarraibide hauek Patronatuak 2010eko irailaren 13an onartu ostean jarriko dira indarrean, 
onartu ondoren abian jarriko diren kontratazio prozeduretarako.  
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