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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA 
FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 8/2021 Foru Dekretua, martxoaren 9koa. Onespena ematea Ara-
bako Foru Kontratazioen Zentralaren osaera eta funtzionamenduari buruzko arauketari

Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 11ko 12/2014 Foru Dekretuaren bidez, Arabako Foru 
Kontratazioen Zentrala sortu eta arautu zen. Geroago, 23/2014 Mozioak, apirilaren 16koak –ho-
rren bidez, Arabako Batzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatu zioten kontratazio zentra-
laren osaera eta funtzionamendua arautzeko foru arauaren proiektu bat aurkez zezala−, dioena 
betetzeko, urtarrilaren 14ko 1/2015 Foru Araua, Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren osaera 
eta funtzionamendua arautzen dituena, onartu zen. Azkenik, Enplegu, Merkataritza eta Turismo 
Sustapenaren Foru Administrazioaren foru diputatuaren 162/2015 Foru Aginduak, abenduaren 
11koak, Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren funtzionamenduari buruzko barne erregela-
mendua onartzen duenak, zentral horri aplikatu beharreko foru arau esparrua itxi du.

Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa, onartu zenez geroztik, 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 214/23/EB eta 2014/24/EB 
Zuzentarauen transposizioa egin da Espainiako ordenamendu juridikora, eta kontratazio pu-
blikoaren legezko esparru berria ezarri da, eta, bereziki, 227. eta 228. artikuluetan, kontratazio 
zentralizatuaren arautzeari doakiona.

Administrazioaren ondasunak eta zerbitzuak hornitzeko bide hutsetik harago, bai Europako 
zuzentarauetan, bai azaroaren 8ko 9/2017 Legean, kontratazio publikoa era estrategikoan baliatu 
nahi da tresna eraginkorra izan dadin politika publikoak gauzatzen eta kontratazioaren xedea 
zehazten eta bideratzen duten helburuak eta konpromisoak lortzeko. Ikuspegi hori bera zeharo 
finkatu da Nazio Batuen Erakundearen 2030 Agendan, kontratazio publiko jasangarria garapen 
jasangarrirako 12.7 helburutzat (GJH) ezarri baitu.

Kontratazio publikoa, oro har, eta kontratazio zentralizatua, bereziki, kontratazioaren arra-
zionalizazio teknikoaren neurria den aldetik, baliabide publikoak interes orokorraren mesede-
tan erabiltzean eraginkortasuna eta eragingarritasuna lortu nahi izateaz gain, funtsezkoa da 
jasangarritasuna, zirkulartasuna eta berrikuntza sustatzeko. Eskalako ekonomiak baliatzeaz 
gain, kontratazio zentralizatuak, jasangarritasunaren ikusmoldetik, oreka bilatu eta lortu behar 
du garapen jasangarriaren hiru zutabeen artean: ekonomia, gizartea eta ingurumena. Erosketa 
jasangarria eta zirkularra ingurumen- eta garapen jasangarriko helburuak lortzeko bidea izan 
daiteke (adibidez, berotegi-efektuko gasak murrizteko helburuz aztarna ekologiko txikia duten 
produktuak erosiz, edo hondakinak gutxiagotzeko helburuz lizitazioetan berrerabiltze- edo 
birziklatze-irizpideak txertatuz). Halaber, beste helburuetako batzuk izan ditzake eragin soziala 
sortzea eta genero berdintasuna sustatzea, kolektibo jakin batzuk laneratzea edo hirugarren 
herrialdeetako langileen lan-baldintzak hobetzea ere bai. Azkenik, berrikuntza bultza dezake, 
irtenbide berritzaileen garapena ahalbidetuz eta sustatuz.

Hala berean, urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenak, 
erakunde publikoen arteko lankidetza edo atxikitze hitzarmenak lege horren 49. artikulutik 53.era 
artekoek xedatutakora egokitzera behartzen du. Besteak beste, hitzarmenean ezarritako betebe-
harrak ez betetzearen ondorioak eta, hala badagokio, balizko kalte-ordaina zehazteko irizpideak 
jasotzeko betebeharra ezartzen da horietan.
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Honako Foru Dekretu hau bat dator urtarrilaren 14ko 1/2015 Foru Arauarekin, Arabako Foru 
Kontratazioko Zentralaren osaera eta funtzionamendua arautzeko helburuari dagokionez. Hori 
dela eta, nabarmendu behar da erregelamendu-arau hau sortu dela, batetik, goragoko araua-
ren edukiak ez errepikatzeko eta haren xedapenak garatzeko asmoz, eta, bestetik, Foru Araua 
indarraldian izan den urte hauetan, arauzko garapen handiagoa behar duten edukiak txertatzeko 
asmoz. Beraz, Foru Dekretu hau onartu da erregelamendu bidezko arauketari koherentzia ema-
teko eta 1/2015 Foru Arauaren alderdi berritzaileak garatzeko beharrari lotuta, hala nola gizar-
tearen ikuspegitik arduratsua den erosketa publikoa sustatzea, edo eskarmentuak iradokitzen 
duenez, sistemari segurtasun juridikoa emateko zehaztasun maila jakin batez hornitzea eta, 
gainera, kontratazio publikoaren arloan eta administrazio erakundeen arteko lankidetza edo 
atxikitze hitzarmenen araubidearen ildoan, azaroaren 8ko 9/2017 Legeak, Sektore Publikoko 
Kontratuenak, eta urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenak, 
hurrenez hurren, dakartzaten arauzko berritasunetara egokitzea.

Foru Dekretu hau egiteko, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearenak, araututako erregulazio onaren printzipioei jarraitu zaie, bai 
eta Foru Gobernuaren Kontseiluaren maiatzaren 23ko 29/2017 Foru Dekretuaren 3. artikuluan 
jasotakoei ere −Foru Dekretu horrek xedapen orokorrak egiteko prozedura onartzen du, bai eta 
arau eraginari eta genero eraginari buruzko txostenak egiteko gidaliburuak eta teknika araue-
mailearen gidalerroak ere−.

Arestian aipaturiko urtarrilaren 14ko 1/2015 Foru Arauaren azken xedapenetatik lehenaren 
arabera, ahalmena ematen zaio Ekonomiaren Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko 
diputatuari (gaur egun, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administra-
zioaren Saila) Arabako Foru Kontratazioko Zentralaren osaerari eta funtzionamenduari buruzko 
arauak garatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.

Horregatik guztiagatik, Enplegua, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Admi-
nistrazioaren Saileko foru diputatuak eta Lurralde Orekaren foru diputatuak proposatuta, eta 
nahitaezko txostenak eginda, Foru Gobernuaren Kontseiluak gaurko bilkuran eztabaidatu eta 
onartu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT

1. artikulua. Xedea

Foru Dekretu honen xedea da Arabako Foru Kontratazioko Zentralaren osaera eta funtziona- 
mendua arautzen duen urtarrilaren 14ko 1/2015 Foru Araua garatzea.

2. artikulua. Eragin eremu subjektiboa

Arabako Foru Kontratazioen Zentrala laguntza organo gisa eratzen da zentralak honako 
erakunde hauentzat egiten dituen kontratu prozeduretan:

a) Arabako Foru Aldundia.

b) Arabako foru sektore publikoa osatzen duten erakundeak (erakunde autonomoak, foru 
sozietate publikoak, foru fundazioak eta partzuergoak), kontratazio sistema honi askatasunez 
atxikitzen zaizkionak.

c) Arabako Lurralde Historikoko tokiko sektore publikoa osatzen duten erakundeak (udalak, 
kuadrillak, mankomunitateak eta kontzejuak), kontratazio sistema honi askatasunez atxikitzen 
zaizkionak.

3. artikulua. Eremu objektiboa

Arabako Foru Kontratazioen Zentralak zerbitzu eta hornidura kontratuak sustatuko ditu, ez 
besterik. Kontratazio zentralizatuaren xede izan daitezkeen gaiak, adibide gisa, honako hauek 
izango dira:
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— Energia elektrikoa.

— Gas naturala.

— Berokuntzako gasolioa.

— Telekomunikazioak eta telefonia.

— Mezularitza eta posta zerbitzuak.

— Informazioa lantzeko ekipo eta sistemak (ordenagailuak, zerbitzariak, biltzeko sistemak 
eta abar).

— Bulegoko material suntsikorra.

— Inprimatzeko ekipoak (inprimagailuak, fotokopiagailuak, multikopiagailuak, eskanerrak) 
eta horien material suntsikorra.

Hasierako zerrenda horri gai berriak gehitu ahalko zaizkio, atxikitako erakundeek interes 
erkidea dutela egiaztatzen denean eta multzokatu daitekeen erosketa bolumenak erabakia 
justifikatzen duenean.

4. artikulua. Atxikitzea

Arabako Foru Aldundiko Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Admi-
nistrazioaren Sailari atxikitzen zaio Arabako Foru Kontratazioen Zentrala.

5. artikulua. Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren osaera

1. Arabako Foru Kontratazioen Zentrala ondokoek osatuko dute:

— Presidentea: Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren 
Saileko Zerbitzu Orokorren zuzendaria, edo haren eskuordetza daukana.

— Kideak:

— Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko 
Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoko burua, edo haren eskuordetza daukan pertsona; idazka-
ri-lanak egingo ditu.

— Lurralde Orekaren Saileko Toki Administrazioaren eta Larrialdien Zerbitzuko burua, edo 
haren eskuordetza daukana.

— Ogasun, Finantza eta Aurrekontuen Saileko Esku-hartze eta Kontrol Zerbitzuko burua, 
edo haren eskuordetza daukana.

— Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko 
edo Lurralde Orekaren Saileko funtzionario teknikoa-letradua, edo, hala badagokio, Diputatu 
Nagusiaren Saileko Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritzako funtzionario teknikoa-letradua, 
edo horretarako gaitutako funtzionarioa.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak 23. artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz, Arabako Foru Kontratazioen Zentralean emakumeen eta gizonen 
presentzia orekatua bermatzeko (sexuetako bakoitzak gutxienez ehuneko 40ko ordezkaritza due-
nean joko da presentzia orekatua dagoela), artikulu honetan jasotako ordezkariak izendatzearen 
bidez sustatuko da presentzia orekatua egotea, beharrezkoa izanez gero.

2. Arabako Foru Kontratazioen Zentralak beharrezkotzat jotzen duenean, kontratuaren xe-
dearen konplexutasun teknikoagatik edo beste arrazoi batzuengatik, lizitazioaren xede den 
gaiari buruzko ezagutza berariazkoa duen pertsona batek edo batzuek parte hartu ahalko dute, 
hitzarekin baina botorik gabe, zentralari aholkuak emateko eskatzen zaizkien alderdiei buruz.
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6. artikulua. Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren eskumenak

1. Arabako Foru Kontratazioen Zentralak kontratazio mahai gisa jardungo du foru dekretu 
honen 2. artikuluan adierazitako eta kontratazio sistema horri askatasunez atxikitako sektore 
publikoko erakundeek sustatzen dituzten kontratu-prozedurak izapidetzean.

2. Foru Kontratazioen Zentral honek, gainera, ondoko eskumenak izango ditu:

— Kontratazio zentralizatuko prozesuen azterketa, plangintza, jarraipena eta sustapena 
egitea.

— Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren eta zentralari atxikitako toki-erakundeen 
premiak aztertzea, horniduren eta zerbitzuen zentzuzko erosketa antolatzeko eta planifikatzeko.

— Kontratazio zentralizatuko prozesuen kudeaketaren jarraipena eta ebaluazioa egitea, 
kontratu horien kudeaketan eraginkortasun, erabatekotasun eta funtzionaltasun handiagoa 
lortzeko behar diren neurriak sustatu eta aplikatzeko.

— Zentralak sustatutako kontratazioetan berdintasun-klausulak betetzen ote diren jarraipena 
egitea, eta Zentralaren kontratazioen xede diren gaien sektoreetako desberdintasunak aztertzen 
dituzten datuak biltzea.

— Erakundeak Arabako Foru Kontratazioen Zentralari atxiki dakizkien sustatzea.

— Atxikitako erakundeek bidalitako zentralizazio-proposamenak aztertzea, eta kontrata-
zio zentralizatuaren xede diren horniduren eta zerbitzuen proposamenak egitea, atxikitako 
erakunde guztientzat interesgarriak direlako eta, funtsean, eskalako ekonomiak aplikatzea 
ahalbidetzen duten ezaugarri berdintsuak dituztelako.

— Informazioa koordinatzea eta trukatzea beste administrazio publiko batzuetako antzeko 
organoekin.

— Foru Kontratazioen Zentralaren bidez izapidetutako eskuratze zentralizatuko kontratuak 
eta haietan oinarritutako kontratuak kudeatzeko eta koordinatzeko irizpideak ezartzea eta pro-
tokoloak egitea.

— Urteko txostena egitea, ekitaldian hasi diren edo gauzatzen ari diren eskuratze zentrali-
zatuko kontratazioen zerrenda jasota. Txosten horretan, ondokoak ageriko dira: kontratuaren 
xedea, zenbateko osoa, ekitaldiari dagokion zenbatekoa, iraupen epea, kontratuen esleipen-
dunak, atxikitako erakundeak, gauzatze maila eta gauzatzea kontratuaren hasierako aldiari edo 
luzapen bati dagokion.

— Indarrean dagoen araudiak esleitzen dizkion edo eratxikitzen dizkion gainerako eskumen 
guztiak.

7. artikulua. Kudeaketa zentralizatuari atxikitzeko erak, Arabako Foru Kontratazioen Zen-
tralaren bidez

1. Foru dekretu honen 2. artikuluan adierazitako Arabako sektore publikoko erakundeak 
Arabako Foru Kontratazioen Zentralari atxiki ahalko zaizkio, oro har, edo, zehazki, kontratazio 
espediente jakin bati:

2. Atxikitze generikoa dagokion hitzarmena sinatuz gauzatuko da, horretarako onartutako 
eta foru dekretu honen 1. eranskinean jasotako ereduaren arabera. Bertan, erakundeak zen-
tralean sartzeko asmoa adieraziko du, eta horrek ez du ekarriko betebehar edo konpromiso 
zehatzik, ez finantzariorik, ez bestelakorik. Sinatzen den egunaren hurrengotik aurrera izango 
ditu ondorioak, hitzarmenak eta indarrean jarraituko du bere hizpaketei jarraiki, alderdietako 
batek azkentzen ez duen bitartean.

3. Kontratazio espediente jakin bati berariaz atxikitzeko, hura lotzeko gaitasuna duen erakun-
dearen organoaren ebazpena beharko da, eta ezeztaezina izango da lizitazioa arautzen duten 
agiriak onartzen diren unetik aurrera.
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8. artikulua. Atxikitzeko prozedurak

1. Erakundeak Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren kudeaketa sistema zentralizatuarekiko 
atxikitze generikoa egiteko prozedurak urrats hauek izango ditu:

1. Erakunde interesdunak atxikitzea onartzea, osoko bilkuraren edo erabaki egokiaren bidez, 
kasuan kasuko erakunde motaren arabera.

2. Arabako Foru Aldundiari atxikitzearen berri ematea.

3. Arabako Foru Aldundiak atxikitze hitzarmena prestatzea eta erakunde interesdunari 
bidaltzea.

4. Erakundearen ordezkariek eta Arabako Foru Aldundiaren ordezkariek hitzarmena sinatzea.

Atxikitze generikoa formalizatzeko, ondoko agiriak aurkeztu beharko dira:

— Osoko bilkuraren erabakia edo erakundearen ebazpena, atxikitzea onartzen duena.

— Erabiltzailea izango den eta Arabako Foru Aldundiak informazioa trukatzeko garatu duen 
tresnarako sarbidea izango duen erakundearen pertsona identifikatzea, Foru Dekretu honen 17. 
artikuluak azaldutakoaren arabera.

— Bi alderdiek sinatutako atxikitze hitzarmena.

2. Lizitazio prozedura jakin bati berariaz atxikitzeko prozeduran, urrats hauek egingo dira:

1. Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoak proposatutako lizitazio prozeduren egutegia 
prestatuko du, Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren bidez izapidetu daitezen, eta atxikitze 
hitzarmena sinatu duten erakundeei helaraziko die.

2. Erakunde atxikiek beren intereseko prozedurak hautatuko dituzte.

3. Erakundea lotzeko ahalmena duen organo eskudunak dagokion ebazpena emango du 
(alkatetzaren dekretua edo antzekoa), lizitazio espediente zehatzari atxikitzea onartzen duena.

4. Erakundeak Arabako Foru Aldundiari igorriko dio espediente zehatzari atxikitzeko bera-
riazko jakinarazpena, posta elektroniko bidez, centraldecontratacion@araba.eus postontzira, 
edo Aldundiak horretarako adierazten duen postontzira.

3. Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko 
Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoak atxikitze hitzarmenak artxibatu egingo ditu, bai eta 
Arabako Foru Kontratazioen Zentralak izapidetutako esparru akordio jakin bati atxikitzeko 
erakundeen erabakiak ere.

9. artikulua. Gastua egiteko eskumena

Gastua baimendu eta erabiltzeko moduaz erabakitzeko eskumena, bai eta ordainketa 
agintzekoa ere, Arabako Foru Kontratazioen Zentralak izapidetutako kontratazio espedienteetan 
parte hartu duen erakunde bakoitzean horretarako eskumena duenarena izango da.

10. artikulua. Arabako Foru Kontratazioen Zentralak kudeatutako kontratuen lizitazio proze-
durak

1. Arabako Foru Aldundiari dagokio, Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzaren bitartez, Arabako 
Foru Kontratazioen Zentralak sustatu behar dituen lizitazio prozedurei buruzko erabakia hartzea, 
atxikitako erakundeen proposamenak entzun ondoren eta erosketa ahalmena metatzeko aukera 
eta kudeaketa zentralizatuaren abantailak kontuan hartuta.

2. Arabako Foru Kontratazioen Zentralak kudeatzen dituen kontratazio zentralizatuko es-
pedienteak esparru akordioen bidez izapidetuko dira, eta dena delako akordioari atxikitako 
erakunde publiko bakoitzari dagokio espediente horretan oinarritutako kontratuak esleitzea eta 
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formalizatzea. Nolanahi ere, kontratu horiek esparru akordioaren agirietan ezarritako baldintzak 
bete beharko dituzte, kontratazioaren arloan indarrean dagoen araudian xedatutakoari jarraiki.

11. artikulua. Atxikitako erakundeek lizitazioa prestatzen parte hartzea

1. Kontratazio espedientea hasi aurretik, era generikoan atxikitako erakundeei eskatuko zaie 
ondasunak, zerbitzuak edo hornidurak eskuratzeko prozedura zehatz bati berariaz atxikitzeko 
interesa duten adieraz dezatela.

2. Prozedurarekin berariaz bat egin duten erakunde interesdunei eskatuko zaie kontratuaren 
xedearekin zerikusia duten eta beren erakundeari dagozkion datu garrantzitsuak bidal ditzatela, 
eta baldintza agiri teknikoak idazten parte hartzeko aukera emango zaie, proposamenak eta 
oharrak egiteko epe jakin bat emanda.

3. Lizitazioa arautzen duten oinarriak onartu eta gero, atxikitako erakundeak ezin izango 
dira lizitazio prozeduratik eta emaitzatik askatu esparru akordioaren indarraldi osoan, harik eta 
akordio hori guztiz gauzatu eta likidatu arte.

12. artikulua. Administrazio klausula berezien agiri eta baldintza teknikoen agiria

1. Arabako Foru Aldundiko Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzari dagokio Arabako Foru Kon-
tratazioen Zentralaren bidez izapidetzen diren kontratazio espedienteen administrazio klausula 
zehatzen agiriak egitea.

2. Arabako Foru Kontratazioen Zentralak kudeatutako esparru akordioei aplikatu beharreko 
agiri ekonomiko-administratiboak bat etorriko dira foru dekretu honen 2. eranskinean ageri 
diren zerbitzuen esparru akordioen eta 3. eranskinean ageri diren hornidura kontratuen espa-
rru-akordioen ereduekin.

3. Kontratazio espedientearen gaia zein den, eskumen teknikoa daukan Arabako Foru Al-
dundiko sail edo unitateko langileek prestatuko dituzte preskripzio teknikoen agiriak, Zerbitzu 
Orokorren Zuzendaritzarekin lankidetzan eta kasuan kasuko kontratu prozeduran parte hartzen 
duten gainerako erakundeekin koordinatuta. Gaiaren konplexutasuna dela eta, Arabako Foru 
Aldundiak arlo horretan adituak diren kanpoko erakundeen laguntza teknikoa eskatu ahal izango 
du preskripzio teknikoen agiriak gertatzeko.

Arabako Foru Aldundia partaide ez den esparru akordioetan, lantalde bat sortuko da, 
gutxienez, espedientean interesa duten erakundeetako teknikari bik osatuta, agiri teknikoak 
idazteko.

4. Atxikitako erakundeek baldintza agiriak prestatzeko prozesuan parte hartu ahalko. Horre-
tarako, agiriak ahalik eta ondoen idazteko egokitzat jotzen duten informazioa, iradokizunak edo 
iruzkinak aurkeztu beharko dituzte, premiei erantzunik onena eta orokorrena emateko helburuz.

5. Baldintza agiriak prestatzeko prozeduran, urrats hauek egingo dira:

1. Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoak jaso egingo ditu, lizitazioaren xedea dela eta, 
prozedura jakin batean parte hartzeko interesa adierazi duten erakunde atxikiak.

2. Artikulu honen 3. paragrafoan xedatutakoaren arabera, baldintza teknikoen eta adminis-
trazio baldintza zehatzen agirien proiektua idatziko da (genero ikuspegia kontuan hartuko da 
haietan) eta Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren informazioa trukatzeko foroan jarriko da 
erakunde interesdunen eskura.

3. Atxikitako erakunde interesdunek Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoak eskatutako 
datuak emango dituzte, horretarako ezarritako epearen barruan. Datu horiek bildu eta aztertu 
egingo dira, kontratuaren xedea eta balio zenbatetsia ahalik eta zehatzen doitzeko.

4. Helburu horretarako, Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren foroa erabiliz, agiri tekniko 
eta administratiboen proiektuaren nondik norakoak eztabaidatuko dira, araztu eta behin betiko 
idazketa landu arte.
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5. Zerbitzu Orokorren Idazkaritza Teknikoak kontratazio espedientearen administrazio 
izapidetzea, hura plataformetan argitaratzea (kontrataziokoan, lizitaziokoan eta Arabako Foru 
Kontratazioen Zentralaren foroan) eta lizitazioa bultzatuko ditu, esparru akordioa amaitu eta 
formalizatu arte.

6. Eskumen teknikoa duten Arabako Foru Aldundiko organoen laguntzarekin, Zerbitzu Oroko-
rren Idazkaritza Teknikoak aztertu eta baloratu egingo ditu enpresa lizitatzaileek aurkeztutako 
proposamen teknikoak. Aldundia alderdi kontratatzaile ez den esparru akordioetan, agiri tekni-
koak idazten parte hartu duten erakundeek aztertu eta baloratuko dituzte aurkeztutako eskaintza 
teknikoak.

7. Esparru akordioa formalizatu ondoren, atxikitako erakundeek oinarrizko kontratuak esleitu 
eta formalizatuko dituzte, eta Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren foroan ere argitaratu 
beharko dira.

5. Administrazio klausula berezien eta preskripzio teknikoen agiriek, hornidura eta zerbitzuak 
prezio eta kalitate baldintza onenetan eskuratzeko asmoz egiteaz gain, kontuan hartuko di-
tuzte garapen jasangarria gizarte, ekonomia eta ingurumen arloetan sustatzeko eta gizarte 
bidezkoagoa sustatzeko politikak. Hori dela eta, Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren bi-
dez izapidetzen diren kontratazioetan, 2030. urterako ezarri diren Garapen Jasangarriko Hel-
buruak (GIH) lortzeko klausula espezifikoak txertatuko dira, eta aintzat hartuko dira Nazio Batuen 
Erakundeak eta Europar Batasunak horri buruz emandako jarraibideak eta gomendioak, bai eta 
Arabako Foru Aldundia atxikitako edo lotutako plan edo programak ere, hain zuzen, Kontrata-
zio Publiko Ekologikoari (KPE), Gizarte Arduraz jokatzen duen Kontratazio Publiko (GAKP) eta 
Berrikuntzarako Kontratazio Publikoari (BKP) buruzkoak.

13. artikulua. Esparru akordioen eta kontratu lotuen izapidetzea

1. Esparru akordio bakoitza prozedura irekiaren bidez esleituko da, kasuan kasuko agirietan 
ezarritako esleipen irizpideen arabera. Salbuespenez, lizitatzaileen kaudimenari erreparatuta, 
eta kontratuaren xedearen izaerak hala eskatzen badu, prozedura murriztura jo ahal izango da.

2. Esparru akordio bidez kontratazio prozedurak esleitzen lagunduko duen kontratazio ma-
haia foru dekretu honen 5. artikuluan xedatutakoaren arabera eratuko da. Hala ere, mahaiak 
funtzionarioak edo aholkulari espezializatuak bertaratzeko eskatu ahal izango du, aztertu beha-
rreko gaiaren izaera dela eta beharrezkotzat jotzen bada. Hitz egiteko eskubidea izango dute, 
baina botorik ez.

3. Esparru akordioaren gehieneko iraupena lau urtekoa izango da, Sektore Publikoko Kon-
tratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 219. Artikuluak xedatutakoari jarraiki. Baldintza 
agirietan luzapena arautu bada, Arabako Foru Aldundiari egokituko zaio, Zerbitzu Orokorren 
Zuzendaritzaren bitartez, esparru akordioa luzatzen den erabakitzea. Luzapena erabakiz gero, 
hura loteslea izango da atxikitako erakundeentzat. Kontratua ez gauzatzeko aukera justifikatutzat 
joko da, soil-soilik, erakundeak honako hau agerrarazten duenean: alde batetik, kontratazio 
zentralizatuko esparru akordio baten babesean, kontratu lotu bat sinatu ondoren, erakundeak 
kontratua luzatzeko interesik ez duela, aurreikusitako luzapen aldian ez dituelako beharko kon-
tratu lotu horren xede diren ondasunak, hornidurak edo zerbitzuak, eta, bestetik, aldi horren 
barruan, ondasun, hornidura edo zerbitzu horiek beste zeinahi eskuratze sistemaren bidez 
kontratatuko ez dituelako konpromisoa hartzen duela.

4. Arabako Foru Kontratazioen Zentralak izapidetutako esparru akordioei lotutako kontratuak, 
gerora erakunde parte hartzaile bakoitzak formalizatzen dituenak, esparru akordioa arautzen 
duten agirietan ezarritako betekizun, muga eta baldintzei lotuko zaizkie.
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14. artikulua. Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren kudeaketa-sistema zentralizatuari 
atxikitzea baliogabetzea

1. Erakundeek atxikitzea baliogabetu ahalko dute onarpenaren maila bereko ebazpen baten 
bidez, eta Arabako Foru Aldundiari jakinarazi beharko diote. Hala ere, baliogabetze horrek ez du 
ondoriorik izango gauzatzen ari diren kontratazio zentralizatuko prozeduretan, harik eta haien 
likidazioa egiten den arte.

2. 11. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakoa betetzen ez bada, eta erakunde batek betea-
razpen bidean dagoen kontratu bati atxikitzea baliogabetzen badu, erakunde horrek Arabako 
Foru Aldundiari egindako kalte-galerengatik erantzungo du. Kalte-galeren balorazio ekonomi-
koa kalkulatzeko, azken hamabi hilabeteei dagokien hileko fakturazioaren zenbatekoaren batez 
bestekoaren ehuneko 25 hartuko da kontuan (edo, bestela, kontratua gauzatzeko hilabeteen 
kopurua, 12 hilabetetik beherakoa izanez gero) kontratua gauzatzeko epea amaitzeko geratzen 
den hilabete bakoitzaz biderkatuta, baldin eta egiaztatzen ez bada eragindako kalteak han-
diagoak izan direla. Kalte-galerak erreklamatu aurretik, Arabako Foru Aldundiak entzunaldia 
emango dio eragindako erakundeari.

15. artikulua. Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren betebeharrak atxikitako erakundeen 
aurrean

Arabako Foru Kontratazioen Zentralak honako betebehar hauek hartzen ditu foru erakundeak 
sustatzen duen kudeaketa sistema zentralizatuari atxikitako erakundeekin:

- Erakundeen ondasunak, hornidurak edo zerbitzuak kontratatzeko beharrak aztertzea, eta 
eskuratze zentralizatukotzat jo beharreko ondasun eta zerbitzuei buruzko proposamenak egitea, 
Arabako Foru Kontratazioen Zentralari atxikitako erakundeen multzoarentzat interesgarritzat 
jotzen direlako, bai eta erakundeetatik datozen zentralizazio proposamenak aztertzea ere.

- Dena delako ondasun edo zerbitzu mota kontratatzeko esparru akordioa izapidetzeko as-
moa duela erakundeei jakinaraztea, gutxienez, hilabete lehenago, erakundeen parte hartzea 
eta atxikitzea errazteko.

- Atxikitzea jakinarazi duten erakundeei egokitzat jotzen dituzten oharrak eta gastu aurreikus-
penari buruzko informazioa eskatzea, Arabako Foru Kontratazioen Zentralak kasu bakoitzean 
ezarritako epearen barruan (gutxienez hamabost eguneko epea), baldintza teknikoen agiria eraz 
prestatzeko behar diren kontsumoak eta bestelako datuak zehazteko beharrezkoa den infor-
mazioa eman dezan erakundeak. Horretarako, eta erakundeak egokitzat jotzen dituen oharrak 
proposa ditzan, baldintza agiri horren zirriborroa bidaliko zaie.

- Administrazio-klausula berezien eta preskripzio teknikoen agiriak behin betiko idaztea, 
atxikitako erakundeek emandako datuak eta agirien inguruan egindako ekarpenak kontuan 
hartuta.

- Atxikitako erakundeei amaitutako esparru akordioak eta horien ezaugarriak jakinaraztea 
(enpresa esleipendunak, prezioa, emateko epeak, bermeak eta abar) bai eta baldintza tek-
nikoen agiria eta administrazio-klausula berezien agiria ere, bai eta esparru akordio horiek 
indarrean dauden bitartean izan ditzaketen aldaketak ere. Nolanahi ere, aurreko informazio 
hori kontsultarako sarbidearen bidez ere eskuratu ahal izango da, Arabako Foru Aldundiko 
kontratatzailearen profilean.

- Arabako Foru Kontratazioen Zentralari atxikitako erakundeen kontsultei eta gorabeherei 
erantzutea.

- Egindako kontratazioei buruzko azterketa egokiak egitea, eta emaitzak kontratazio horri 
atxikitako erakundeei jakinaraztea.
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16. artikulua. Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren kudeaketa-sistema zentralizatuari 
atxikitako erakundeen betebeharrak

Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren kudeaketa sistema zentralizatuari atxikitako erakun-
deek, zeinek bere atxikitze mailaren arabera, konpromiso hauek hartuko dituzte:

- Arabako Foru Kontratazioen Zentralarekin koordinatzeko eta atxikitzeko hitzarmenaren 
arduradunen eta harremanetarako datuak eguneratuta izatea.

- Esparru akordio bat izapidetzeko asmoa jakinarazten zaionean, esparru akordio zehatz 
bakoitzari atxikitzen zaiola edo uko egiten diola jakinaraztea, Arabako Foru Kontratazioen Zen-
tralak eskatzen duen epeetan.

- Esparru akordio jakin bati atxikiz gero, preskripzio teknikoen agiria idazten parte hartzea, 
erakundeari dagozkion datuak emanez eta, hala badagokio, egokitzat hartzen dituen oharrak 
proposatuz, betiere Arabako Foru Kontratazioen Zentralak horretarako ezarritako epeen ba-
rruan. Erakundeak antzematen badu proposatutako esparru akordioan jasotako ondasun edo 
zerbitzuek ez dutela premiaren bati erantzuten, Arabako Foru Kontratazioen Zentralari jakina-
raziko dio, eta aurreikusten ez diren ezaugarri eta prestazio bereziak adieraziko dizkio, premia 
hori esparru akordioan txertatzea komeni den aztertu ahal izateko.

- Ondasun, zerbitzu edo hornigaiak erosteko kontratuak izapidetzea, dagokion esparru akor-
dioak xedatutakoarekin bat. Erakundeak uste badu esparru akordioaren xedean jasota egon 
litezkeen ondasunak edo zerbitzuak ez direla jaso eta, horregatik, sistema zentralizatutik kanpo 
kontratatu behar dituela, Arabako Foru Kontratazioen Zentralari jakinaraziko dio, premia hori 
etorkizuneko esparru akordio batean txertatzea komeni den aztertu ahal izateko.

- Esleipendunek esparru akordioaren baldintzak betetzen ez badituzte, zati batean edo 
orokorrean, adibidez, emateko epeak betetzen ez badituzte, edo hornitutako ondasunak edo 
emandako zerbitzuak edo beste akasdunak badira, Arabako Foru Kontratazioen Zentralari jaki-
naraztea, neurri egokiak har ditzan.

- Arabako Foru Kontratazioen Zentralari eskuratze zentralizatuko kontratuak gauzatzean 
gertatzen den edozein gorabeheraren berri ematea, neurri egokiak hartzeko eta, hala badago-
kio, kontratazioaren arloan indarrean dagoen araudian xedatutako erantzukizunak eskatzeko.

- Botere esleitzaile gisa kontratistarekin dituen betebeharrak betetzea, hala nola ezarritako 
prezioak ordaintzea, ondasunak edo zerbitzuak jasotzea, kontratuak likidatzea, gordailututako 
behin betiko bermeak itzultzea eta abar.

- Erakundea atxikitzen zaion esparru akordioari doazkion baldintzak garaiz eta behar bezala 
ez betetzearen ziozko erantzukizunak bere gain hartzea, batez ere, nahitaezko administrazio 
kontratua formalizatzeari eta gauzatzen ari den kontratu bati atxikitzea ez baliogabetzeari dago-
kienez. Ildo horretan, erakundeak Arabako Foru Aldundiari erantzungo dio kalte-galerengatik, 
baldin eta kontratua likidatu aurretik atxikitzea baliogabetzen badu, foru dekretu honen 12. 
artikuluan xedatutakoaren arabera.

17. artikulua. Parte hartzeko, komunikazioa lantzeko eta kontratuei publizitatea emateko 
foroa

1. Arabako Foru Aldundiak tresna informatiko bat ezarrita dauka kudeaketa sistema zentra-
lizatuari atxikitako erakundeen komunikazioa eta parte hartzea errazteko, Arabako Foru Kon-
tratazioen Zentralari buruzko gai guztietan. Tresna hori informazioa trukatzeko bitarteko erkide 
eta bakarra izango da, eta baimendutako pertsonek soilik izango dute sarbidea.

2. Atxikitako erakundeek alta emateko erabiltzaileen datuak eman beharko dizkiote Arabako 
Foru Aldundiari; erabiltzaile horiek tresna informatikoan sartuko dira erakundearen ordezkari 
gisa jarduteko.
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3. Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzaren edo kasu bakoitzean zehazten den unitatearen bidez, 
Arabako Foru Aldundiak sistemaren eskakizunei buruzko informazioa emango du eta erakun-
deak, berriz, baimendutako gehieneko erabiltzaile kopuruari buruz, eta alta emango die haiei 
sistema informatikoan, dagozkion sarbide gakoak eskuratuko dizkie eta tresna informatikoaren 
inguruko prestakuntza eskainiko du.

4. Arabako Foru Kontratazioen Zentralak sinatutako esparru akordioak eta atxikitako erakun-
deek izenpetutako oinarrizko kontratuak tresna informatikoan argitaratuko dira, modu erantsian 
eta indarrean dagoen araudiak galdatutako beste bitarteko edo kanal batzuetan publizitatea 
emateari kalterik egin gabe.

XEDAPEN IRAGANKOR BAKARRA

Foru Dekretu hau indarrean hasi ondoren, Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 11ko 
12/2014 Foru Dekretuaren bidez onartutako ereduen arabera Arabako Foru Kontratazioen Zen-
tralaren kontratazio sistema zentralizatuari atxikitzeko hitzarmena sinatu duten erakundeek edo 
Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren funtzionamenduaren barne araudia onartzen duen 
Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren foru diputatuaren 
abenduaren 11ko 162/2015 Foru Aginduaren bidez egin dutenek, hiru hilabeteko epea izango 
dute atxikitze hitzarmen berria izapidetu, sinatu eta formalizatzeko, dekretu honen 1. eranski-
nean jasotako ereduari jarraiki.

Adierazitako epea igarotzen bada hitzarmen berria formalizatu ez dela, ulertuko da atxikitzea 
baliogabetu dela, foru dekretu honen 13. artikuluan ezarritako ondorioekin.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA

Indargabetuta geratzen dira Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren sorrera, osaera eta 
funtzionamendua arautzen dituen Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 11ko 12/2014 Foru 
Dekretua, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren foru 
diputatuaren abenduaren 11ko 162/2015 Foru Agindua, Arabako Foru Kontratazioaren Zen-
tralaren funtzionamendurako barne-erregelamendua onartzen duena, bai eta Arabako Foru 
Kontratazioen Zentralaren arauketaren arloan foru dekretu honen aurka dagoen beste edozein 
xedapen ere.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENA

1. Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko 
diputatuari ahalmena ematen zaio foru dekretu hau garatu eta aplikatzeko.

2. Era berean, baimena ematen zaio Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta 
Foru Administrazioaren Saileko diputatuari atxikitzeko hitzarmenaren eredua, foru dekretu 
honen 1. eranskinean jasotakoa, eta zerbitzuen eta horniduren esparru akordioei aplika dakiz-
kiekeen agiri ekonomiko-administratiboak, 2. eta 3. eranskinetan jasotakoak, hurrenez hurren, 
foru agindu bidez alda ditzala.

3. Lurralde Orekaren Saileko diputatuari ahalmena ematen zaio foru dekretu honen 7. arti-
kuluan araututako sistemari atxikitzeko hitzarmenak sina ditzan.

4. Zerbitzu Orokorren zuzendariari ahalmena ematen zaio gai hauei buruzko jarraibide ego-
kiak eman ditzan: Arabako Foru Kontratazioen Zentralak kudeatutako kontratazio espedien-
teak antolatzea eta izapidetzea; sinatutako atxikitze hitzarmenak artxibatzea eta zaintzea; eta 
atxikitako erakundeei komunikatzeko eta parte hartzeko tresna informatikoa erabiltzeko eta 
eskuratzeko modua ematea.

5. Era berean, Zerbitzu Orokorren zuzendariari ahalmena ematen zaio Arabako Foru Kon-
tratazioen Zentraleko Batzorde Teknikoko kideak izendatzeko eta kargutik kentzeko ebazpenak 
eman ditzan. Batzorde hori foru dekretu honen 17. artikuluan arautzen da.
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AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 9a

Diputatu Nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Arabako Bigarren Diputatu Nagusi-ordea eta Enplegu, Merkataritza eta  
Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru diputatua
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR

Lurralde Orekaren foru diputatua
IRMA BASTERRA UGARRIZA

Zerbitzu Orokorren zuzendaria
JAVIER MARDONES GÓMEZ-MARAÑÓN

Lurralde Orekaren zuzendaria
JESÚS MARÍA GUINEA DÍAZ DE OTALORA
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1. ERANSKINA 
 
ARABAKO FORU KONTRATAZIOEN ZENTRALAREN ESKURATZE SISTEMA 
ZENTRALIZATUARI ATXIKITZEKO HITZARMENAREN EREDUA 
 

Vitoria-Gasteiz, 202X (e) ko XXXXXaren XX (a). 

 

HONAKOAK BILDU DIRA 

Alde batetik, …………………………………………… jauna/andrea, Arabako Foru Aldundiko 
Lurralde Orekaren Saileko foru diputatua den aldetik, foru erakundearen izenean eta 
ordezkaritzan diharduela, eman zaizkion eskumenak baliatuz. 

Bestetik, .......................................................................................................................... 
jauna/andrea, ……………………………. erakundearen ………………….. den aldetik, haren 
izenean eta ordezkaritzan diharduela, eman zaizkion eskumenak baliatuz. 

Dagokien ordezkaritza aitortzen diote elkarri bi alderdiek, bai eta ahalmena ere, Arabako Foru 
Kontratazioen Zentraleko erosketa zentralizatuko sistemari atxikitzeko hitzarmen hau sinatzeko, 
eta ordezkatzen duten pertsona juridikoa bertan jasotakoarekin bat behartzeko. 

Horregatik 

HONAKOA ADIERAZI DUTE  

Lehenengoa: urtarrilaren 14ko 1/2015 Foru Arauaren eta Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 
11ko 12/2014 Foru Dekretuaren bidez, Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren sorrera, osaera 
eta funtzionamendua arautu zela, eta Arabako Lurralde Historikoko Arabako Foru Aldundiaren, 
foru sektore publikoaren eta udalen, kuadrillen, mankomunitateen eta kontzejuen (eta haien 
mendeko erakundeen) kontratazio organoei laguntzeko organo gisa eratu zela sistema horri 
borondatez atxikitzen zaizkion erakundeentzat.   

Bereziki, Arabako Foru Kontratazioen Zentralak laguntza emango die ondasun, zerbitzu eta 
hornidurak kontratatzeko prozeduretan aipatutako erakundeei, baldin eta, beraien ezaugarri 
bereziengatik, orokorrean, eskuratze sistema zentralizatuari atxikitako erakunde guztiek erabil 
baditzakete. 

Bigarrena: Arabako Foru Kontratazioen Zentral honen bidezko kontratazioaren bidez, 
aipatutako kontratuen lizitazioan ekonomikoki onuragarrienak, gizartearen ikuspegitik 
arduratsuak eta ingurumenaren aldetik jasangarrienak diren baldintzak lortu nahi direla, eta, 
ondorioz, egituratzen den kontratazio sistema zentralizatuari atxikitako erakundeen gastu 
publikoa murriztu eta, aldi berean, ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko administrazio izapideak 
sinplifikatu nahi direla, ondasun eta zerbitzu horien gardentasuna eta segurtasuna indartuz, 
garapen jasangarrirako helburuak lortzeaz gain. 

Hirugarrena: aurreko atalean adierazitakoarekin bat etorriz, Arabako Foru Kontratazioen 
Zentralaren helburu nagusia dela aipatutako araudiaren eremu subjektiboa osatzen duten 
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erakundeei beharrezko dituzten ondasun eta zerbitzuen kontratazioa erraztea, kostuak aurreztea, 
eskuratze denborak murriztea, izapidetzea sinplifikatzea eta erosketa jasangarri eta gizarte 
ikuspegiz arduratsuarekiko konpromisoa ahalbidetuko duen sistema bat egituratuz. 

Laugarrena: hitzarmenen erregulazioan izandako lege aldaketen ondorioz, batez ere, Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Lege berriari (aurrerantzean, 
SPAJL) eta Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Lege berriari (aurrerantzean, 
SPKL) dagokienez, orain arte sinatutako atxikitze hitzarmenak egokitu behar direla. Horregatik, 
aldaketa horietara egokitutako atxikitze hitzarmenaren eredu bat proposatzen da, eta Arabako 
Foru Kontratazioaren Zentralari atxikita zeuden erakundeek ere sinatu beharko dute, 
hitzarmenean aldaketa horiek jaso aurretik. Aipatutako lege horietan eta SPKLn agindutakoaren 
arabera, atxikitze hitzarmen honek ez du kontratu izaerarik.  

Bosgarrena: (Aurreko hitzarmen baten arabera jada atxikita zeuden erakundeen kasuan): 
<<EELL>> erakundeak, (adierazi erabakia hartu duen organoa) (data) ebazpenaren bidez, 
Arabako Foru Kontratazioen Zentralean gauzatutako eskuratze-sistema zentralizatuari atxikitzea 
erabaki zuen, eta Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren eskuratze sistema zentralizatuari 
atxikitzeko hitzarmena sinatu zuen XXXXXXX (e) (a) n. 

<<EELL>> erakundeak oraindik ere interesa du Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren bidez 
zentralizatutako eskuratze sistemari atxikitzeko, eta, beraz, erabaki du aipatutako hitzarmenaren 
indarraldia amaitutzat ematea eta atxikitze hitzarmen berria sinatzea.  

Bosgarrena: (Hitzarmen honen arabera atxikitzen diren erakundeen kasuan): <<EELL>> 
erakundeak, (adierazi erabakia hartu duen organoa) (data) ebazpenaren bidez, Arabako Foru 
Kontratazioen Zentralean gauzatutako eskuratze sistema zentralizatuari atxikitzea erabaki du.  

Horren ondorioz, bi alderdiek atxikitze hitzarmen hau izenpetzea erabaki dute, ondoko klausula 
hauen arabera: 

KLAUSULAK 

Lehenengoa. Hitzarmenaren xedea 

<<EELL>> Arabako Foru Aldundiaren erosketa zentralizatuko sistemari atxikitzea du xede 
hitzarmen honek, horrela Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren bidez zehazten diren ondasun, 
zerbitzu eta hornigaiak kontratatu ahal izango ditu aldundiak enpresa esleipendunekin sinatutako 
esparru akordioen ondoriozko baldintza eta prezioetan.  

Sistemarekiko hasierako atxikipen horrek ez du finantza konpromisorik sortzen, eta ez du esan 
nahi kontratazio guztiak Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren bidez egin behar direnik. 
<<EELL>> aukera dezake sistema hori ondasunen eta zerbitzuen hornidura guztietarako edo 
horien zati baterako erabiltzea.  

Dagokion esparru akordioaren baldintza agiriak onartu aurretik, <<EELL>> ondasunak edo 
zerbitzuak hornitzeko zein esparru akordiori atxikitzen zaion adierazi beharko du, haietan 
atxikitako erakunde gisa agertzeko. Atxikitzeak esparru akordioaren indarraldi osorako balioko 
du, eta nahitaez lotzen du erakundea. 

Bigarrena. Arabako Foru Aldundiaren betebeharrak. 
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Erakundeen atxikipena sustatzeko eta kontratazio zentralizatuaren xede diren ondasun edo 
zerbitzuen hautaketa egokia errazteko, Arabako Foru Aldundiak honako betebehar hauek hartuko 
ditu bere gain:  

⎯ Erakundeen ondasunak, hornidurak edo zerbitzuak kontratatzeko beharrak aztertzea, eta 
eskuratze zentralizatukotzat jo beharreko ondasun eta zerbitzuei buruzko proposamenak 
egitea, Arabako Foru Kontratazioen Zentralari atxikitako erakundeen multzoarentzat 
interesgarritzat jotzen direlako, bai eta erakundeetatik datozen zentralizazio 
proposamenak aztertzea ere. 

⎯ Dena delako ondasun edo zerbitzu mota kontratatzeko esparru akordioa izapidetzeko 
asmoa duela erakundeei jakinaraztea, gutxienez, hilabete lehenago, erakundeen parte 
hartzea eta atxikitzea errazteko.  

⎯ Atxikitzea jakinarazi duten erakundeei egokitzat jotzen dituzten oharrak eta gastu 
aurreikuspenari buruzko informazioa eskatzea, Arabako Foru Kontratazioen Zentralak 
kasu bakoitzean ezarritako epearen barruan (gutxienez hamabost eguneko epea), 
baldintza teknikoen agiria eraz prestatzeko behar diren kontsumoak eta bestelako datuak 
zehazteko beharrezkoa den informazioa eman dezan erakundeak. Horretarako, eta 
erakundeak egokitzat jotzen dituen oharrak proposa ditzan, baldintza agiri horren 
zirriborroa bidaliko zaie.  

⎯ Administrazio-klausula berezien eta preskripzio teknikoen agiriak behin betiko idaztea, 
atxikitako erakundeek emandako datuak eta agirien inguruan egindako ekarpenak 
kontuan hartuta.   

⎯ Atxikitako erakundeei amaitutako esparru akordioak eta horien ezaugarriak jakinaraztea 
(enpresa esleipendunak, prezioa, emateko epeak, bermeak eta abar) bai eta baldintza 
teknikoen agiria eta administrazio-klausula berezien agiria ere, bai eta esparru akordio 
horiek indarrean dauden bitartean izan ditzaketen aldaketak ere. Nolanahi ere, aurreko 
informazio hori kontsultarako sarbidearen bidez ere eskuratu ahal izango da, Arabako 
Foru Aldundiko kontratatzailearen profilean. 

⎯ Arabako Foru Kontratazioen Zentralari atxikitako erakundeen kontsultei eta gorabeherei 
erantzutea. 

⎯ Egindako kontratazioei buruzko azterketa egokiak egitea, eta emaitzak kontratazio horri 
atxikitako erakundeei jakinaraztea. 

Hirugarrena. <<EELL>> erakundearen betebeharrak 

Erosketa zentralizatuak abantaila eta onura eraginkorrak eman diezazkien atxikitako erakunde 
guztiei, <<EELL>>  konpromiso hauek hartuko ditu bere gain: 

⎯ Arabako Foru Kontratazioen Zentralarekin koordinatzeko eta atxikitzeko 
hitzarmenaren arduradunen eta harremanetarako datuak eguneratuta izatea. 

⎯ Esparru akordio bat izapidetzeko asmoa jakinarazten zaionean, esparru akordio zehatz 
bakoitzari atxikitzen zaiola edo uko egiten diola jakinaraztea, Arabako Foru 
Kontratazioen Zentralak eskatzen duen epeetan. 

⎯ Esparru akordio jakin bati atxikiz gero, preskripzio teknikoen agiria idazten parte 
hartzea, erakundeari dagozkion datuak emanez eta, hala badagokio, egokitzat hartzen 
dituen oharrak proposatuz, betiere Arabako Foru Kontratazioen Zentralak horretarako 
ezarritako epeen barruan. Erakundeak antzematen badu proposatutako esparru 
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akordioan jasotako ondasun edo zerbitzuek ez dutela premiaren bati erantzuten, 
Arabako Foru Kontratazioen Zentralari jakinaraziko dio, eta aurreikusten ez diren 
ezaugarri eta prestazio bereziak adieraziko dizkio, premia hori esparru akordioan 
txertatzea komeni den aztertu ahal izateko.  

⎯ Ondasun, zerbitzu edo hornigaiak erosteko kontratuak izapidetzea, dagokion esparru 
akordioak xedatutakoarekin bat. Erakundeak uste badu esparru akordioaren xedean 
jasota egon litezkeen ondasunak edo zerbitzuak ez direla jaso eta, horregatik, sistema 
zentralizatutik kanpo kontratatu behar dituela, Arabako Foru Kontratazioen Zentralari 
jakinaraziko dio, premia hori etorkizuneko esparru akordio batean txertatzea komeni 
den aztertu ahal izateko.  

⎯ Esleipendunek esparru akordioaren baldintzak betetzen ez badituzte, zati batean edo 
orokorrean, adibidez, emateko epeak betetzen ez badituzte, edo hornitutako ondasunak 
edo emandako zerbitzuak edo beste akasdunak badira, Arabako Foru Kontratazioen 
Zentralari jakinaraztea, neurri egokiak har ditzan. 

⎯ Arabako Foru Kontratazioen Zentralari eskuratze zentralizatuko kontratuak gauzatzean 
gertatzen den edozein gorabeheraren berri ematea, neurri egokiak hartzeko eta, hala 
badagokio, kontratazioaren arloan indarrean dagoen araudian xedatutako 
erantzukizunak eskatzeko. 

⎯ Botere esleitzaile gisa kontratistarekin dituen betebeharrak betetzea, hala nola 
ezarritako prezioak ordaintzea, ondasunak edo zerbitzuak jasotzea, kontratuak 
likidatzea, gordailututako behin betiko bermeak itzultzea eta abar. 

⎯ Erakundea atxikitzen zaion esparru akordioari doazkion baldintzak garaiz eta behar 
bezala ez betetzearen ziozko erantzukizunak bere gain hartzea, batez ere, nahitaezko 
administrazio kontratua formalizatzeari eta gauzatzen ari den kontratu bati atxikitzea 
ez baliogabetzeari dagokienez. Ildo horretan, <<EELL>> erakundeak Arabako Foru 
Aldundiari erantzungo dio kalte-galerengatik, baldin eta kontratua likidatu aurretik 
atxikitzea baliogabetzen badu. Kalte-galeren balorazio ekonomikoa kalkulatzeko, 
azken hamabi hilabeteei dagokien hileko fakturazioaren zenbatekoaren batez 
bestekoaren % 25 hartuko da kontuan (edo, bestela, kontratua gauzatzeko hilabeteen 
kopurua, 12 hilabetetik beherakoa izanez gero) kontratua gauzatzeko epea amaitzeko 
geratzen den hilabete bakoitzaz biderkatuta, baldin eta egiaztatzen ez bada eragindako 
kalteak handiagoak izan direla.  

  

Laugarrena. Hitzarmena aldatzea 

Hitzarmena indarrean dagoen bitartean, edozein unetan berrikusi ahal izango da, edozein alderdik 
eskatuta. Edukia aldatzeko, alderdi sinatzaileek ados egon beharko dute.  

Bosgarrena.  Hitzarmenaren indarraldia 

Hitzarmen honen indarraldia lau urtekoa da. Aurreko paragrafoan araututako epea amaitu aurreko 
edozein unetan, hitzarmenaren sinatzaileek aho batez adostu ahal izango dute hitzarmena 
luzatzea, gehienez ere, beste lau urtez, edo azkentzea.  

Hala ere, parte hartzen duen edozein administraziok berariaz salatu ahalko du hitzarmena azkendu 
baino, gutxienez, bi hilabete lehenago. Hitzarmenaren amaiera iragartzeak ez ditu alderdiak 
azkentzearen  eragin datara arte hartutako konpromisoak betetzetik salbuetsiko. 

Seigarrena. Hitzarmena azkentzea 
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Atxikitze hitzarmen hau iraungi egingo da indarraldia amaitzen denean, alderdiek aho batez 
erabakitzen dutenean, alderdien borondatearekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik hartutako 
konpromisoak bete ezin direla egiaztatzen delako edo ezintasuna bat-batean gertatu delako, edo 
SPAJLren 51. artikuluan edo hura ordezten duen araudian jasotako azkentzearen arrazoietako 
edozeinengatik.  

Era berean, eragindako kaltearen larritasuna kontuan hartuta, atxikitze hitzarmena azkentzeko 
arrazoia izan daiteke <<EELL>> esparru akordio zehatzarekiko loturari indarraldi osoan eusteko 
betebeharra ez betetzea.  

Hitzarmena suntsiarazteko arrazoietako bat gertatzen denean, kontratazio zentralizatuko 
prozedura batzuk gauzatzen ari badira (esparru akordioak edo indarrean dauden kontratu lotuak) 
eta prozedura horietan <<EELL>> erakunde atxikia bada, hitzarmena azkentzeak ez du 
ondoriorik izango prozedura horiek amaitu eta guztiz likidatu arte.  

 Zazpigarrena. Izaera eta interpretazioa 

Hitzarmen honek administrazio izaera du, eta hari administrazioaren ordenamendu juridikoa 
aplikatuko zaio. Hura interpretatzean edo betetzean sor litezkeen auziak administrazioarekiko 
auzien jurisdikzio-ordenak jorratuko ditu, haren eskumen baitira. 

Eta adostasunaren adierazgarri, bi ale izenpetzen dituzte bertaratutakoek, goiburuan adierazi leku-
egunetan. 

 

<<EELL>>en izenean Arabako Foru Aldundiaren izenean

                         jauna/andrea Irma Basterra Ugarriza andrea
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Foru Gobernu Kontseilua 
Consejo de Gobierno Foral 

 

1.- ESPARRU AKORDIOAREN XEDEA, APLIKATUKO ZAIZKION ARAUAK ETA 
ADJUDIKATZEKO MODUA 
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–
–

Esparru akordio honen aplikazio eremu subjektiboa zehazteko, entitate horiei “atxikitako 
organismoak” esango zaie agiri honetan

2.- ESPARRU AKORDIOAREN BALIO ZENBATETSIA, LIZITAZIOAREN OINARRIZKO 
AURREKONTUA ETA LIZITAZIO OINARRIA. GEHIENEKO AURREKONTUA ETA 
UNITATEKO PREZIOAK. KREDITUA IZATEA ETA ESPARRU AKORDIOAREN PREZIOA 
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3.- PREZIOAK BERRIKUSTEA 

–

4.- AGIRIAK ETA DOKUMENTAZIO ETA INFORMAZIO OSAGARRIA 
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5.– ENPRESA LIZITATZAILEAK 
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Foru Gobernu Kontseilua 
Consejo de Gobierno Foral 

 

1.- ESPARRU AKORDIOAREN XEDEA, APLIKATUKO ZAIZKION ARAUAK ETA 
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io honen aplikazio eremu subjektiboa zehazteko, entitate horiei “atxikitako 
organismoak” esango zaie agiri honetan.
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