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FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAREN 

KONTRATAZIORAKO BARNE-JARRAIBIDEAK 

ATARIKOA 

FUNDACIÓN EUSKADI KIROLA FUNDAZIOA, Administrazio Publikoa ez bada ere, 
azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegileak onetsitako Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen Testu Bateginak (aurrerantzean, SPKLTB) bere 3.1-f) artikuluan 
xedatutako baldintzak betetzen dituenez, Euskal Sektore Publikoko fundaziotzat jotzen 
da, eta, halaber, “esleitzeko ahalmen” gisa hartua izateko ezaugarriak biltzen ditu 
SPKLTBren 3.3 artikuluak xedatutako baldintzak, delako artikulu horrek aitortzen baitio 
aipatutako izaera hori beren beregi interes orokorreko beharrizanak asebetetzeko 
sortutako berariazko nortasun juridikoko erakunde guztiei, betiere administrazio publiko 
batek edo batzuek finantzatzen badute, batez ere, delako erakunde horren jarduera, 
kontrolatzen badute beraren kudeaketa, edo izendatzen badituzte administrazio-
organuko kideen erdiak baino gehiago. 

Alde horretatik, SPKLTBren 191.b) artikuluan xedatzen da Administrazio Publiko izaera 
ez duten esleipen-botereetako organo eskudunek zenbait jarraibide onartu beharko 
dituztela eta eskudun organu horiek derrigorrean bete beharko dituztela beren barne 
jardueretan.Eta jarraibide horietan, gainera, kontrataziorako prozedurak arautuko 
direla, honako printzipio hauen eraginkortasuna bermatzeko moduan: publizitatea, 
konkurrentzia, gardentasuna, isilpekotasuna eta bereizkeria eza. 

Horretarako guztirako, FUNDACIÓN EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAren Patronatuak 
kontrataziorako barne arau hauek onartu zituen 2012ko azaroaren 21ko bileran, eta 
onartu berri diren arau hauek 2008ko ekainaren 2an Patronatu berak onartutako 
arauak ordezkatzen dituzte.  

1. ATALA. XEDAPEN OROKORRAK 

1. art.- Xedea eta helburua. 

Kontrataziorako honako Barne-Jarraibide hauen (aurrerantzean, jarraibideak) xedea da 
FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk beste hirugarren batzuekin kontratatzen 
dituen obra, zerbitzu eta horniduren kontratazioko prozedurak arautzea, honako kasu 
hauetan izan ezik:  

1) SPKLTBko 4. artikuluan jasotako negozioak eta harreman juridikoak.  
2) Erregulazio harmonizatuaren araberako kontratuak (SARA), hau da:  

• Sektore publikoaren eta sektore pribatuaren arteko lankidetzarako 
kontratuak, edozein kasutan.  

• 5.186.000 €-ko edo gehiagoko balio zenbatetsia duten lanen kontratuak.  
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• Hornidura arloko kontratuak eta SPKLTBko II. eranskinean (1etik 16ra 
bitarteko kategoriak) jasotako zerbitzuetako kontratuak, baldin eta haien 
balio zenbatetsia 207.000 €-koa edo handiagoa bada.  

• Diruz lagundutako kontratuak, SPKLTBko 17. artikuluan araututakoak.  

3) Sektoreko araudi aplikagarriak araututako edo berariaz salbuetsitako kontratu eta 
negozioak. Kontratu eta negozio horiek araudiak dioenaren arabera esleituko 
dira.  

4) Interes orokorreko bere helburuak betetzeko fundazioak eman ditzakeen 
laguntzak eta bekak. 

Jarraibideon helburua da publizitate, konkurrentzia gardentasun, konfidentzialtasun, 
berdintasun eta diskriminazio ezaren printzipioen eraginkortasuna bermatzea.  

Jarraibide hauek FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk egindako kontratuen 
parte eta osagaitzat hartzen dira, eta haien edukia eskuragarri egongo da erakunde 
honen kontratatzaile-profilean.  

2. art.- Kontratuen izaera eta jurisdikzio eskuduna. 

FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk egin eta izenpetutako kontratuak 
kontratu pribatu izango dira, SPKLTBko 20.1. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 

Ordena jurisdikzional zibilak izango du aldeen artean sortu litezkeen liskarrak eta 
desadostasunak ebazteko eskumena, kontratu pribatuen efektu eta ondorio, 
betearazpen eta iraungitzeari dagokienez. Halaber, ordena jurisdikzional horrek izango 
du eskumena Administrazio Publiko izaera ez duten erakunde eta entitateek sinatzen 
dituzten kontratu pribatuen prestaketari eta esleipenari eragiten dieten auziak 
ebazteko, baldin eta kontratu horiek erregulazio harmonizatu jakin baten menpe ez 
badaude (SPKLTBko 21.2 artikulua). 

3. art.- Arbitrajea. 

FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk egindako eta sinatutako kontratuen 
efektu eta ondorioei, betearazpenari eta iraungitzeari buruz sortu litezkeen 
desadostasunak konpontzeko, arbitrajera jo ahal izango da. 

2. ATALA. KONTRATUAREN XEDEA 

4. art.- Kontratuaren xedea  

1. Kontratuaren xedea, edozein dela ere bera, behar bezala zehaztuta egon beharko 
da.  

2. Ezin izango da kontraturik zatikatu kontratu zatikatu horien zenbatekoak 
murrizteko asmoz, eta, horrela, publizitateari edo esleipen prozedurei dagozkien 
betebeharrak saihesteko asmoz.  
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3. Kontratuaren xedeak zatikatzea onartzen badu eta txostenean behar bezala 
justifikatzen denean, aldeetako bakoitza zein bere aldetik, sortaka banatuta, 
egiteko aukera aurreikusi ahal izango da, betiere sorta horietako bakoitza bere 
horretan erabilgarria edo aprobetxagarria bada eta unitate funtzional bat osatzen 
badute, edo hala eskatzen badu xedearen izaerak (SPKLTBko 86. artikulua). 

5. art.- Hitzarmenak egiteko askatasuna 

FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk behar eta nahi beste hitzarmen, 
klausula eta baldintza ezarri ahal izango du, betiere interes publikoaren, antolamendu 
juridikoaren eta administrazio onaren printzipioen aurkakoak ez badira (SPKLTBko 25. 
artikulua).  

6. art.- Prezioa 

1. Prezioak jakina eta zehatza izan beharko du, edo finkatuta egon beharko da hura 
zehazteko modua. Horrez gain, eurotan adierazi beharko da.  

2. Prezioa finkatzeko, prezio unitarioak edo oroharreko zenbatekoak erabiliko dira.  

3. Pleguetan, prezioak berrikusteko edo eguneratzeko klausulak finkatu ahal izango 
dira, modu librean, SPKLTBko 89tik 94ra bitarteko artikuluetan finkatutakoa 
kontuan hartu gabe.  

4. Lortutako helburuen arabera, prezioak aldatzeari buruzko klausulak finkatu ahal 
izango dira. 

5. Zigor-klausulak finkatu ahal izango dira, badaezpada agindutakoa ez 
bada betetzen.  

6. Kontratuen balio zenbatetsia SPKLTBko 88. artikuluan finkatutakoaren arabera 
zehaztuko da.  

7. Ordainketak noiz eta nola egingo diren pleguan edo kontratuan bertan 
zehaztuko da, aplikatu daitekeen arauan adierazitako mugen barruan, eta 
ezin izango da aplikatu SPKLTBko 216. artikulua.  

7. art.- Kontratuaren iraupena eta luzapena  

1. FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk egiten dituen kontratuek zenbat 
iraungo duten zehazteko, kontuan izan beharko dira prestazioen izaera, nola 
finantzatuko diren eta zer ezaugarri dituen finantzaketa horrek, eta, aldian-aldian, 
kontratuok esleitzea lehiapean jartzeko betebeharra.  

2. Kontratuak luzapen bat edo gehiago izan ditzake -luzapenak egiteko aukera 
kontratuan bertan jasoko da-, baldin eta luzapenek irauten duten bitartean 
kontratuaren ezaugarriek beren horretan jarraitzen badute, eta kontratua 
esleitzeko lehia kontratuaren gehieneko iraupena kontuan hartuta egin izan bada, 
luzapen-aldiak ere barne hartuta.  



	  
Fundación Euskadi Kirola Fundazioa 
	  

4	  /	  8	  

3. Kontratazio-organoak adostuko du luzapena, eta derrigorrezkoa izango da 
esleipendunarentzat, baldin eta kontratuak ez badu berariaz aurreikusten 
kontrakorik; eta, beraz, ez da aldeen arteko isileko adostasunik emango 
(SPKLTBko 23. artikulua).  

3. ATALA. KONTRATUAREN ALDEAK 

8. art.- Kontratazio-organoak 

1.- FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAren kontratazio-organoak haren 
izenean kontratuak egiteko eskumena dutenak dira, estatutuetan hala xedatuta 
dagoelako edo ahalordetzeko eskritura batean jasota dagoelako; eta berariaz aipatzen 
ez bada, Patronatuak izango du horretarako eskumena.  

2.- Aurrekoa gorabehera, FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk aukera du 
Kontratazio-Mahai bat eratzeko kontratuaren konplexutasun teknikoak edo haren 
ezaugarri bereziek hala egiteko eskatzen duela irizten diolako. Kontratazio-mahai 
horren egitekoak dira: aurkeztutako dokumentuak kalifikatzea, eskaintzak balioestea 
eta kontratazio-organoari esleipen-proposamen bat egitea. Dagokion baldintza-
pleguan finkatuko da nola osatuko den kontratazio-mahai hori.  

3.- Kontratazio-organoak kontratua interpretatzeko, betearazpenetik sor litezkeen 
zalantzak ebazteko, kontratua eta beraren efektuak aldatzeko zein eteteko, eta 
esleipen-prozedura hutsik uzteko eskumena dauka. Halaber, indarrean dagoen 
legearekin bat etorrita, beste edozein eskumen erabiltzeko gaitasuna ere badu, baldin 
eta eskumen horiek ez badira interes publikoaren, antolamendu juridikoaren eta 
administrazio onaren printzipioen aurkakoak, SPKLTBko 25. artikuluak xedatzen duen 
moduan.  

9. art.- Kontratuaren arduraduna 

Kontratazio-organoek, SPKLTBko 41. artikuluaren arabera, kontratuaren arduraduna 
izendatu ahal izango dute, eta haren esku egongo da betearazpena gainbegiratzea eta 
beharrezko jarraibideak erabaki eta ematea, hitzartutako prestazioa behar bezala 
ematen dela bermatzeko asmoz.  

10. art.- Kontratistaren gaitasuna.  

1. Baldintza pleguek zehaztuko dute FUNDACION EUSKADI KIROLA 
FUNDAZIOArekin kontratuak egiteko zer debeku dauden. Edozelan ere, ezin 
izango dira kontratistak izan SPKLTBko 60.1 artikuluan zehaztutako 
egoeretakoren batean dauden pertsona fisiko edo juridikoak.  
 

2. Delako plegu horietan zehaztuko da gaitasuna eta kaudimena ziurtatzeko zer 
baldintza bete behar diren, bai eta nola justifikatuko diren gaitasun horiek ere. 
Kontratazioaren zenbatekoa dela-eta, ez dagoenean zertan Baldintza Plegurik 
egin -hau da, 50.000 € baino gutxiagoko kontratazioetan-, eskaintzen eskaeran 



	  
Fundación Euskadi Kirola Fundazioa 
	  

5	  /	  8	  

egokitzat jotzen diren baldintzak eskatu ahal izango dira, betiere kontratuaren 
xedearen arabera eta eta horiekin bat etorrita.  
 

3. Ekiteko gaitasuna eta kaudimen teknikoa, profesionala, ekonomikoa eta 
finantzarioa FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk pleguetan ezarritako 
bitartekoen arabera egiaztatuko dira.  

4. ATALA. KONTRATUA LIZITATZEA ETA HURA ESLEITZEA  

Art. 11.- Lizitazioa eta esleipena egiteko prozedura  

1.- FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk prozedura irekia, mugatua edo 
negoziatua erabili ahal izango du, eta azken hori, publizitatea eginda edo egin gabe.  

2.- Elkarrizketa lehiakorra eta proiektuen lehiaketa SPKLTBn ezarritako eran erabili 
ahal izango dira administrazio-kontratuen kasuan, betiere jarduteko modu horiek biak 
FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAren izaera juridikoaren ezaugarrietara 
egokituta.  

3.- Halaber, SPKLTBn ezarritako kontratazio-tekniketako edozein erabili ahal izango 
da; besteak beste, hitzarmen-markoa, eskuraketa sistema dinamikoa eta enkante 
elektronikoa.  

4.- Prozedura irekian, interesa duten enpresaburu guztiek aurkeztu ahal izango dute 
proposamen bat. Mugatuan, berriz, FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk 
aukeratutako enpresaburuek baino ezin izango dituzte proposamenak aurkeztu, 
eskaintzen eskaeraren bidez. Prozedura negoziatuan, kontratua FUNDACION 
EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk aukeratutako enpresaburuari esleituko zaio jasotako 
eskaintzen artetik, edo, gutxienez, gaitasuna duten hiru enpresari -hori posible den 
neurrian- eskaintzak aldez aurretik eskatuta.  

5.- Honako Jarraibide hauetan ezarritako zenbatekoen kasuan, ez da bertan sartutzat 
hartuko BEZari dagokion zenbatekoa.  

6.- Kontratuaren zenbatekoa zein prezio-tartetan dagoen aintzat hartuta, 
kontrataziorako prozedura orokorrak honako hauek izango dira:  

A) 1. mailako kontratuak 

50.000 eurotik beherako balio zenbatetsia duten lanetan, edo 18.000 eurotik 
beherakoa bestelako kontratuen kasuan, kontratuak zuzenean esleitu 
dakizkioke jarduteko gaitasuna duen eta zerbitzua egiteko behar besteko 
prestaketa profesionala duen edozein enpresabururi, SPKLTBren 111. 
artikuluan ezarritako arauak beteta, betiere.  

Obrak egiteko ez diren eta 18.000 eurotik gorako balio zenbatetsia duten 
kontratuen kasuan, gutxienez hiru eskaintza eskatuko dira, eta hori posible ez 
balitz edo ez balitz komenigarria izango eskatzea, hala jasoko da idatziz.  
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B) 2. mailako kontratuak 

2. mailako kontratu hauen balio zenbatetsia 50.000 €-ren eta honako beste 
zenbateko hauen artekoa da:  

• 300.000 € kontratua obrak egiteko bada 

• 100.000 € bestelako gainerako kontratuetan 

Prozedura negoziatu bidez esleituko dira, eskaintzak aurkezteko aldez 
aurreko eta berariazko gonbidapena eginda. Posible bada, kontratuaren 
xedearekin erlazionatutako jarduera-sektorean aritzen diren eta gaitasuna 
duten hiru enpresari egingo zaio eskaintzak aurkezteko gonbite hori.  

Ezinbestekoa izango da aldez aurretik baldintzen plegua egitea. Bertan, 
gutxienez, kontratuaren oinarrizko ezaugarriak egongo dira jasota, eta, hala 
beharko balitz, aldaerak onartzeko erregimena, eskaintzak jasotzeko 
modalitateak, esleipenak egiteko irizpideak, bermeak, preskripzio teknikoak, 
gaitasun eta kaudimeneko baldintzak, epeak eta zigorrak ere jasoko dira. 
FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk kontratuaren edozein arlo 
negoziatu ahal izango du lizitatzaileekin, dagokion orrian ezarritakoarekin bat 
etorrita. Gainera, kontratu horiei buruzko informazioa kontratuak formalizatu 
aurretik argitaratuko da FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAren 
kontratatzailearen profilean, eta, bertan, deskribapen labur bat egingo da eta 
esleipen-metodoa zehaztuko da.  

C) 3. mailako kontratuak 

Kontratu mota hau erabiliko da arestian deskribatutako 2. mailako kontratuek 
baino balio zenbatetsi handiagoa duten kontratuetarako, baldin eta ez 
badaude erregulazio harmonizatuaren menpe.  

Prozedura irekiz, mugatuz edo negoziatuz esleituko dira -azken prozedura 
mota hori Legeak baimendutako kasuetan egingo da-, aldez aurretik 
onetsitako administrazio-klausulen eta agindu teknikoen pleguen arabera. 
Kontratu horiei buruzko informazioa FUNDACION EUSKADI KIROLA 
FUNDAZIOAren kontratatzailearen profilean argitaratuko da, eta, bertan, 
deskribapen labur bat egingo da eta esleipen-metodoa zehaztuko da.  

12. art.- Publizitatea 

SPKLTBko 191 c) artikuluan ezarritakoaren arabera, betetzat joko dira informazioaren 
iragarpen-printzipioarekiko betebeharrak FUNDACIÓN EUSKADI KIROLA 
FUNDAZIOAren kontratatzailearen profilean argitaratuta 50.000 €-tik gorako 
zenbatekoa duten kontratuen lizitazioei buruzko informazioa. Eta hori, lizitazio horiek 
publizitatzeko egokitzat jotzen diren beste bitarteko batzuk erabiltzea baztertu gabe, 
eta, SPKLTBko 169tik eta 175era bitarteko artikuluetan jasota eta iragarpena 
salbuesten duten kasuak albo batera utzita.  

13. art.- Lizitatzaileek aurkeztu behar duten dokumentazioa  
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Pleguetan zehaztuko da lizitatzaile bakoitzak eman beharreko dokumentazioa 

14. art- Proposamenak aurkeztea  

1. Interesdunen proposamenak pleguetan aurreikusitakora egokitu beharko dira, eta, 
proposamenik aurkeztuz gero, enpresaburuak baldintzarik gabe onartuko ditu 
klausula edo baldintza guztiak, salbuespenik edo erreserbarik gabe. Lizitatzaile 
bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu.  

2. Kontratazio-organoak lizitaziorako iragarkian eta pleguetan finkatuko du zer epe 
dagoen eskaintzak eta parte hartzeko eskaerak jasotzeko,.  

3. Lizitazioaren iragarkian eta kontratuaren pleguetan adieraziko da lizitatzaileek ea 
aukerarik ote duten aldaerak edo hobekuntzak eskaintzeko. Era berean, pleguan 
bertan zehaztuko da zer elementurekiko eta zer baldintzatan aurkeztu ditzaketen 
aldaera eta hobekuntza horiek.  

15. art.- Behin-behineko eta behin betiko bermeak  

FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk pleguan bertan zehaztutako behin-
behineko edo behin betiko bermeak eskatu ahal izango ditu.  

16. art.- Eskaintzak baloratzeko irizpideak  

1- Kontratazio-organoak zehaztuko ditu kontratua nola esleitu erabakitzeko oinarri gisa 
erabili behar diren irizpideak, eta hala adieraziko dira pleguetan. Era berean, pleguetan 
zehaztuko da irizpide bakoitza nola haztatuko den eta bakoitzari zer haztapen erlatibo 
dagokion.  

2.- FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOArentzat ekonomikoki onena den 
eskaintza aurkezten duenari esleituko zaizkio kontratuak, betiere pleguetan 
zehaztutako irizpideak kontuan izanda.  

17. art.- Esleipena iragartzea  

1. Kontratuak esleitu direlako berri pleguetan zehaztutako bitartekoen bidez emango 
zaie hautagai edo lizitatzaileei, halakorik balego.  

2. Kontratatzailearen profilean jasoko da 50.000 €-tik gorako balio zenbatetsia duten 
kontratuen esleipenari dagokion informazioa.  

18. art.- Kontratua formalizaztzea  

1. Oro har, obren kasuan, nahitaezkoa izango da 50.000 €-tik gorako balio 
zenbatetsia duten obren kontratuak egitea, eta, bestelako kasuetan, 18.000 €-tik 
gorako balio zenbatetsia dutenetan.  

2. Kontratua ezin izango da hitzez egin, premiazko kasuetan izan ezik (SPKLTBko 
28. artikulua). Idatziz egingo da behin betiko esleipenaren jakinarazpena egiten 
den egunetik zenbatzen hasi eta 15 egun naturalen barruan.  
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19. art.- Gardentasuna 

Lizitazioaren iragarpenak esleitu beharreko kontratuaren eta esleipen motaren 
funtsezko xehetasunen deskribapen laburra izango du eta esleipena eigngo duen 
organoarekin harremanetan jartzeko gonbidapena. Hala beharko balitz, 
kontratatzailearen profilean jasotako informazio gehigarria sartu ahal izango da, edo 
esleipena egingo duen organoari aldez aurretik eskatu ahal izango zaio.  

20. art- Konfidentzialtasuna 

1. FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAk ezin izango du enpresaburuek 
emandako informaziorik zabaldu, baldin eta enpresaburuek konfidentzialtzat jotzen 
badute informazio hori. Konfidentzialtasun horrek, batez ere, sekretu tekniko edo 
komertzialei eragiten die, bai eta eskaintzen alde konfidentzialei ere.  

2. Kontratua betearaztean jasotako informazioa pleguetan edo kontratuan 
konfidentzialtzat jotzen bada, edo, duen izaeragatik, horrela tratatu behar bada, 
informazio horrekiko isilpekotasuna errespetatu beharko du kontratistak. 
Betebehar hori bost urtez mantenduko da, informazioaren berri izaten den unetik 
bertatik zenbatzen hasita, pleguek edo kontratuak berak epe luzeagorik zehazten 
ez badute behinik behin (SPKLTBko 140. artikulua).  

21. art.- Berdintasuna eta diskrimiaziorik eza  

FUNDACION EUSKADI KIROLA FUNDAZIOAren deialdi, lizitazio eta kontratuak 
baldintza berberetan eskainiko zaizkie interesdun guztiei (SPKLTBko 139. artikulua).  

22. art.- Indarrean sartzea  

Argibide hauek Patronatuak 2012kPágina 8 de 8o azaroaren 21ean onartu ostean 
sartuko dira indarrean, onartzen diren unetik aurrera hasten diren kontratazio-
prozeduretarako.  
	  


