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eguneratua jasotzen da bertan.  
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Aldundiaren Foru Kontratazioen Zentrala eta Zerbitzu Orokorren 
Kontratazio Mahaia arautzekoa. 
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Foru Administrazioko Departamentuaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoa, aldatzea.  

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA  

AMAIERAKO XEDAPENAK 

Lehena Araudiaren garapena.  
Bigarrena Indarrean jartzea.  

ERANSKINA. GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN ESKURATZE ZENTRALIZATUKO 
SISTEMARI - FORU KONTRATAZIOEN ZENTRALARI ATXIKITZEKO HITZARMEN EREDUA 

BATZARTU DIRA:  
AZALPENAK  

BOG 4 Martxoa 2011  

Kontratuen esleipena hobeto antolatu eta modu arrazionalagoan egite aldera, Sektore Publikoko Kontratuen 2007ko 
urriaren 30eko 30/2007 Legeak aukera ematen du sektore publikoko entitateek obra, zerbitzu eta horniduren 
kontratazioa zentraliza dezaten, zerbitzu espezializatuen esku utzita. 
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Gainera, asmo horrekin sortzen diren kontratazio-zentralek beste kontratazio organo batzuentzat ere jardun 
dezakete, dela hornidura eta zerbitzuak eskuratzen, dela obra, hornidura edo zerbitzu kontratuak esleitzen edo 
esparru akordioak egiten.  

Zentralizazioaren helburua entitate publikoen kontratazio jardueran eraginkortasun handiagoa lortzea da: Alde 
batetik, kudeaketaren ikuspuntutik, ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko tramitazio administratiboa arintzen eta 
sinplifikatzen duelako; eta, beste aldetik, ekonomiaren ikuspuntutik, baldintza ekonomiko hobeak lor daitezkeelako, 
eta, horri esker, gastu publikoa txikitu. 

Toki Administrazioaren eremuan, 2007ko urriaren 30eko 30/2007 Legeak 188. artikuluan diputazioei kontratazio-
zentralak sortzeko aukera ematen die, eta 189. artikuluan aurreikusten du udal erakundeak eta sektore publikoko 
beste entitate batzuk kontratazio sistema horietara atxiki daitezkeela, komeni diren akordio edo hitzarmenak eginda. 

Zentzu horretan, Foru Aldundiak uste du kontratazio-zentrala lankidetza tresna egokia izango dela udal 
erakundeekin administrazio gaietarako elkarlanean, eta haiei arlo juridikoan eta teknikoan laguntzeko jardunean. 
Horregatik, kontratazioen zentral bat sortzearen alde dago, ondasunak eta zerbitzuak -beren ezaugarriengatik 
erabilera orokorrekoak direnean- kontratatzeko zerbitzu espezializatu bezala lan egin dezan, lurraldeko toki 
erakundeei eta haien menpeko entitateei zerbitzu emanez.  

Horrenbestez, foru dekretu honetan Foru Kontratazioen Zentrala sortzen eta arautzen da. Foru Kontratazioen 
Zentrala sortuta, alde batetik, kontratuetan baldintza ekonomiko hobeak lortu nahi dira, eta horrela kontratazio 
zentralizatuko sistema sortu berriari atxikitzen zaizkion entitateen gastu publikoa txikitu; eta, beste aldetik, 
ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko tramitazio administratiboa sinplifikatu nahi da, aldi berean kontratazio gaietan 
gardentasuna eta segurtasuna indartuz. Hori dela eta, foru sektore publikoko entitateei ere kontratazio sistema honi 
atxikitzeko aukera ematea aurreikusi da.  

Foru Kontratazioen Zentralak oso-osorik tramitatuko ditu prozedurak horretarako esparru akordioak eginda, Sektore 
Publikoko Kontratuei buruzko 2007ko urriaren 30eko 30/2007 Legeak III. liburuko II. tituluko II. kapituluan 
aurreikusten duenari jarraituz; atxikitako entitate bakoitzak esleitu eta sinatu beharko ditu, ordea, akordio haietan 
oinarritutako kontratuak. 

Bestalde, 1984ko uztailaren 10eko 17/1984 Foru Dekretuaren bitartez sortu zen Zerbitzu Orokorren Kontratazio 
Mahaia, eta bertan ezarri zitzaizkion osaera eta funtzioak. Geroztik, eta azken urteetan 1998ko otsailaren 17ko 
13/1998 Foru Dekretuaren bitartez araututa, nola kontratazio, hala homologazio jarduketak egin ditu, 
Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuan zentralizatuta kudeatzekoak direla deklaratuta dauden 
ondasun, zerbitzu eta hornidura gaietan. Laguntzarako kide anitzeko organo bat izan da, nahitaezkoa aipatu ditugun 
kontratazio espedienteetan, eta hautazkoa, beste xede batzuetako kontratazioetan, alegia kudeaketa zentralizatuko 
ondasun, zerbitzu edo hornidura xede ez dutenetan. 

Horregatik, komeni da foru dekretu honetan sortzen den Foru Kontratazioen Zentrala, goian aipatu den 
Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuko Zerbitzu Orokorren Kontratazio Mahaitik abiatuta 
eratzea, eta, interesean bat datozelako atxikitzen zaizkion erakunde publiko guztientzat, kontratazio espedienteen 
deialdi bateratuak egitea. Toki erakundeak, haien menpeko entitateak, eta foru sektore publikoa osatzen dutenak, 
nahi izanez gero sistema honi atxikiko zaizkio, horretarako foru dekretu honen eranskinean jasota dagoen lankidetza 
hitzarmena sinatuta; dena dela, lizitazio bakoitzean sartzeko edo ez sartzeko askatasuna gordeko dute, eta, 
sartzekotan, hartarako erabakia espresuki hartu beharko dute. 

Beraz, foru dekretu honetan batera arautzen dira Foru Kontratazioen Zentrala eta Lehendakaritzako eta Foru 
Administrazioko Departamentuko Zerbitzu Orokorren Kontratazio Mahaia, azken horren araudia aldatu egiten 
delarik, kontratazio sistema berrira moldatzeko. Bi organo horiek kide anitzeko laguntza organo gisa eratzen dira, 
bakoitza berari dagozkion kontratazio organoei laguntzeko. Foru Kontratazioen Zentralak, atxiki zaizkion toki 
erakundeetako, haien menpeko entitateetako zein foru sektore publikoa osatzen duten entitateetako organo 
eskudunei lagunduko die, aldez aurretik nahi izan dituzten interes komuneko espedienteak tramitatzen; eta Zerbitzu 
Orokorren Kontratazio Mahaiak, berriz, Foru Aldundiko organoei lagunduko die, Foru Aldundirako bakarrik deituak 
diren eta Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuan zentralizatuta kudeatzekoak diren ondasun, 
zerbitzu eta hornidurak kontratatzeko espedienteetan.  

Arrazoi horregatik, xedapen berean bildu dira Foru Kontratazioen Zentralaren araudia eta Foru Aldundiko Zerbitzu 
Orokorren Kontratazio Mahaiarena; beraz, indargabetu egin behar da 1998ko otsailaren 17ko 13/1998 Foru 
Dekretua, Zerbitzu Orokorren Kontratazio eta Homologazio Mahaia arautzen duena. 

Hori guztia kontuan izanik, Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuko foru diputatuaren 
proposamenez, eta Diputatuen Kontseiluak aztertu eta onartu ondoren, 

2



XEDATZEN DUT 

1. artikulua. Xedea.  

Foru dekretu honetan arautzen dira Gipuzkoako Foru Aldundiaren Foru Kontratazioen Zentrala, sorrerari, osaerari 
eta funtzionamenduari dagokienez, eta Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuan dagoen 
Zerbitzu Orokorren Kontratazio eta Homologazio Mahaia, osaerari eta funtzionamenduari dagokienez. 

2. artikulua. Foru Kontratazioen Zentrala sortzea.  

Foru Kontratazioen Zentrala sortzen da, kontrataziorako laguntza organo bat izango dena, hain zuzen, Gipuzkoako 
Lurralde Historikoko toki entitateetako eta horien menpeko entitateetako nahiz foru sektore publikoa osatzen duten 
entitateetako kontratazio organoei laguntzeko, aipatu entitateak kontratazio sistema honi askatasunez atxikitzen 
zaizkion neurrian. 

3. artikulua. Foru Kontratazioen Zentralaren eta Zerbitzu Orokorren Kontratazio Mahaiaren osaera.  

1. Foru Kontratazioen Zentrala eta Zerbitzu Orokorren Kontratazio Mahaia honela osatuta egongo dira:  

 

Mahaiburu: 

 

- Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuko Foru 
Administrazioaren Modernizazioko zuzendari nagusia, edo bere ordez jarritakoa. 

 

Mahaikide: 

 

- Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuko Zerbitzu 
Orokorretako Zerbitzuko burua, edo bere ordez jarritako Departamentuko norbait.  

 

- Ogasun eta Finantza Departamentuko Kontu-hartzailetza eta Auditoretza 
Zerbitzuko burua, edo bere ordez jarritako Zerbitzuko norbait.  

 

- Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuko idazkari teknikoa, 
edo bere ordez jarritako Zerbitzuko norbait. Mahaikide honek beteko ditu lege 
aholkularitzako eta idazkaritzako lanak. 

2. Kontratazio espedientea informatika alorreko ondasun, zerbitzu edo hornidurei dagokienean, IZFE SA foru 
sozietateko ordezkari bat ere Mahaian izango da, hitzarekin, baina botorik gabe. Era berean, kontratazio 
espedientea Foru Aldundiko departamentu baten edo batzuen eskariz abiatzen denean, haietako bakoitzeko 
ordezkari bana ere Mahaian izango da, hitzarekin, baina botorik gabe. 

4. artikulua. Foru Kontratazioen Zentralaren eskumenak.  

1. Foru Kontratazioen Zentralak foru dekretu honen 5. artikuluan zehaztuta dauden funtzioak beteko ditu, interes 
komuneko gaiak daudelako hala erabakitzen diren kontratazio espedienteetan. 

2. Halaber, Foru Kontratazioen Zentralak esparru akordioak tramitatu ahal izango ditu enpresari batekin edo 
gehiagorekin, Foru Aldundia kontratazio organo ez den kontratazio espedienteetan. Horrelakoetan, jakina, 
kontratazio espedienteari aurretik atxikitako entitateetako kontratazio organoak bakarrik egongo dira esparru akordio 
horietara lotuta. 

3. Parte hartzen duen kontratazio prozeduretan laguntza organoa den aldetik, 2009ko maiatzaren 8ko 817/2009 
Errege Dekretuko 22. artikuluan aurreikusitako funtzioak, nahiz Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta horren 
xedapen osagarrietan kontratazio mahaiei egozten zaizkienak beteko ditu. 
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5. artikulua. Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuko Zerbitzu Orokorren Kontratazio 
Mahaiaren eskumenak.  

1. Zerbitzu Orokorren Kontratazio Mahaiaren eskumeneko izango dira Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko 
Departamentuan zentralizatuta kudeatzekoak direla deklaratuta dauden aurrekontu kontzeptuei dagozkien 
kontratazio espedienteak. 

2. Beste kontratazio espediente batzuetan ere kontratazio mahai gisa jardungo du, nahiz eta Lehendakaritzako eta 
Foru Administrazioko Departamentuan zentralizatuta kudeatzekoak ez izan, Foru Aldundiko beste 
departamentuentzat interes komunekoa dela-eta hala eskatzen bazaio. 

3. Parte hartzen duen kontratazio prozeduretan laguntza organoa den aldetik, aurreko artikuluko 3. puntuan Foru 
Kontratazioen Zentralari ezartzen zaizkion funtzioak beteko ditu. 

6. artikulua. Kudeaketa zentralizatuko kontratuak Foru Kontratazioen Zentralaren bitartez lizitatzeko 
prozedura eta haiei atxikitzea.  

1. Foru Kontratazioen Zentralak bere gain hartzen dituen kontratazio espedienteak esparru akordioen bidez 
tramitatuko dira, eta akordioari atxikitako erakunde publiko bakoitzari dagokio akordioan oinarritutako bere 
kontratuak esleitu eta formalizatzea, kontratazio gaietako legeriak xedatzen duen bezala. 

2. Kontratazio sistema honi atxiki ahal izango zaizkio Gipuzkoako toki entitateak eta haien menpeko entitateak, eta 
foru sektore publikokoak -zehazki, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko 
2007ko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauaren 2. artikuluan aurreikusita daudenak-, horretarako, foru dekretu 
honen eranskinean jasota dagoen hitzarmena izenpetuta. 

Dena dela, esparru akordioa egiteko espedientea hasi aurretik, prozedura jakin batean parte hartu nahi duten 
entitateek prozedura hartan berariaz sartu behar dute. Hori eginez gero, kontratuaren ezaugarri teknikoen agiriaren 
idazketan parte hartuko dute, egoki irizten dituzten proposamenak egin eta berei dagozkien datuak emanez. Behin 
kontratazio prozeduraren deialdia egiten denetik aurrera, ezingo dira bereizi ez prozeduratik, ez haren emaitzatik. 

7. artikulua. Kudeaketa zentralizatuko kontratuak Zerbitzu Orokorren Kontratazio Mahaiaren bitartez 
lizitatzeko prozedura.  

Zerbitzu Orokorren Kontratazio Mahaiak tramitatzen dituen kudeaketa zentralizatuko kontratazio espedienteak 
esleitzeko prozedura kontratazio gaietako legeriak aurreikusitako edozein izan daiteke, esparru akordioak egitea 
barne.  

8. artikulua. Gastua egiteko eskumena.  

Foru Kontratazioen Zentralak tramitatutako kontratazio espedienteen kasuan, haietan parte hartu duten entitateetan 
eskumen hori duen organoari dagokio gastua baimendu eta xedatzea, nahiz ordainketa egiteko agindua ematea; eta 
Zerbitzu Orokorren Kontratazio Mahaiak Foru Aldundirako bakarrik izapidetzen dituen kontratazio espedienteen 
kasuan, berriz, Aldundiko organo eskumendunei.  

9. artikulua. Baldintza administratibo berezien eta ezaugarri teknikoen agiriak.  

1. Foru Kontratazioen Zentralak eta Zerbitzu Orokorren Kontratazio Mahaiak tramitatu beharreko kontratazio 
espedienteei dagozkien baldintza administratibo berezien agiriak Zerbitzu Orokorren Kontratazio Mahaiaren 
idazkaritzak egingo ditu, eta haiek ados agertu ondoren, eskumendun kontratazio organoak onartuko ditu. 

2. Ezaugarri teknikoen agiria prestatu, kontratazio espedientea abiarazi nahi duen Foru Aldundiko departamentuak 
prestatu beharko du, edo, bestela, Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuko Zerbitzu 
Orokorretako Zerbitzuak, kontratazio espedientea Foru Aldundi osoari interesatzen zaion ondasun, zerbitzu edo 
hornidurei buruzkoa bada. Kontratazio espedientea Foru Kontratazioen Zentralak tramitatu behar badu, atxikitako 
entitate guztiei heleraziko zaie ezaugarri teknikoen agiria, eta horiek, egoki irizten dituzten proposamenak egiteaz 
gain, beren erakundeei dagozkien beharrezko datu guztiak eman beharko dituzte. Tramite hori amaitu eta gero, 
eskumendun kontratazio organoari helaraziko zaio, onar dezan. 

XEDAPEN GEHIGARRIA 2008ko maiatzaren 20ko 33/08 Foru Dekretua, Lehendakaritzako eta Foru 
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Administrazioko Departamentuaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoa, aldatzea.  

Bat. Aldatu egiten da 1. artikuluko 11. atala 2008ko maiatzaren 20ko 33/08 Foru Dekretuan, Lehendakaritzako eta 
Foru Administrazioko Departamentuaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoan, eta honela idatzita gelditzen 
da: 

«Foru Kontratazioen Zentralaren eta Zerbitzu Orokorren Kontratazio eta Homologazio Mahaiaren eskumenetik 
eratorritakoak, kudeaketa zentralizatukotzat jotzen diren erosketei eta zerbitzu kudeaketari eta, halaber, horien 
kontabilitateari dagokienez» 

Bi. Aldatu egiten da 17. artikuluko 10. atala 2008ko maiatzaren 20ko 33/08 Foru Dekretuan, eta honela idatzita 
gelditzen da: 

«Laguntza tekniko eta administratiboa ematea Foru Kontratazioen Zentralari eta Zerbitzu Orokorren Kontratazio eta 
Homologazio Mahaiari» 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

Indargabetu egiten dira 1998ko otsailaren 17ko 13/1998 Foru Dekretua, Zerbitzu Orokorren Kontratazio eta 
Homologazio Mahaia arautzen duena, eta foru dekretu honetan xedatutakoarekin egokitzen ez diren edo aurka 
doazen maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak. 

AMAIERAKO XEDAPENAK  

Lehena Araudiaren garapena.  

Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuko foru diputatuari ahalmena ematen zaio foru dekretu 
honetan jasotakoa garatzeko eta aplikatzeko behar diren ebazpenak eman ditzan. Era berean, ahalmena ematen 
zaio gertatzen diren aldaketa organikoak foru agindu bitartez egokitzeko, aldaketa horiek Foru Kontratazioen 
Zentralaren eta Zerbitzu Orokorren Kontratazio Mahaiaren egiturei eragiten dieten neurrian. 

Bigarrena Indarrean jartzea.  

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean. 

ERANSKINA  
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN ESKURATZE ZENTRALIZATUKO 

SISTEMARI - FORU KONTRATAZIOEN ZENTRALARI ATXIKITZEKO 
HITZARMEN EREDUA 

Donostia, ............................................................................... 

BATZARTU DIRA: 

Alde batetik, ............................................................. (izena), Gipuzkoako Foru Aldundiko ....................................... 
(kargua), Aldundiaren izenean eta ordezkaritzan diharduela, (Erabakiak) esleitzen dizkion ahalmenez baliatuz. 

Bestetik, ................................................................... (izena), ................................... (entitate)ko .............................. 
(kargua), erakundearen izenean eta ordezkaritzan diharduela, (Erabakiak) esleitzen dizkion ahalmenez baliatuz. 

Bi aldeek, zer ordezkaritza duten kontuan harturik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskuratze zentralizatuko sistemari 
- foru kontratazioen zentralari atxikitzeko Hitzarmena izenpetzeko eta ordezkatzen duten pertsona juridikoa han 
hitzartutakora behartzeko behar adinako ahalmena aitortzen diote elkarri. 

Horrela, hurrengo azalpenak egiten eta klausulak ezartzen dituzte: 

AZALPENAK 

 

Lehena: Gipuzkoako Foru Aldundiak .................................., Foru Dekretuaren bitartez, kontratazio 

5



zentralizatuko sistemaren araudia onartu eta Foru Kontratazioen Zentrala sortu du, kontrataziorako 
laguntza organo bat izango dena, hain zuzen, Gipuzkoako Lurralde Historikoko toki entitateetako eta 
horien menpeko entitateetako nahiz foru sektore publikoa osatzen duten entitateetako kontratazio 
organoei laguntzeko, aipatu entitateak kontratazio sistema honi askatasunez atxikitzen zaizkion 
neurrian. Foru Kontratazioen Zentralak laguntza emango die aipatu entitateei beren ezaugarriengatik 
erabilera orokorrekoak diren ondasun, zerbitzu eta horniduren kontratazioan.  

 

Bigarrena: Foru Kontratazioen Zentrala sortuta, alde batetik, aipatu kontratuetan baldintza 
ekonomiko hobeak lortu nahi dira, eta horrela kontratazio zentralizatuko sistema sortu berriari 
atxikitzen zaizkion entitateen gastu publikoa txikitu; eta, beste aldetik, ondasunak eta zerbitzuak 
eskuratzeko tramitazio administratiboa sinplifikatu nahi da, aldi berean kontratazio gaietan 
gardentasuna eta segurtasuna indartuz.  

 

Hirugarrena: Aurreko atalean aipatutakoaren harian, Foru Kontratazioen Zentralaren helburu 
nagusia honako hau da: Gipuzkoako Lurralde Historikoko toki entitateei eta horien menpeko 
entitateei nahiz foru sektore publikoa osatzen duten entitateei, kontratatu behar dituzten ondasun, 
zerbitzu eta hornidurak kontratatzeko lanak erraztea, horretarako kostuak gutxitu, eskuratzeko 
denborak laburtu eta tramiteak sinplifikatu ditzakeen sistema bat antolatuta.  

 

Laugarrena: (Entitateak), (Organoaren) (Eguneko) erabakiz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Foru 
Kontratazioen Zentralak aurrera eramango duen eskuratze zentralizatuko sistemari atxikitzea 
erabaki zuen.  

Horren ondorioz, segidan zehazten diren klausulak dituen atxikipen Hitzarmen hau izenpetzea erabaki dute bi 
aldeek. Klausulak: 

 

Lehena. Hitzarmenaren xedea. 

Hitzarmen honen bitartez, (Entitatea) Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskuratze zentralizatuko 
sistemari atxikitzen zaio; beraz, Foru Kontratazioen Zentralaren bitartez kontratatu ahal izango ditu 
zehazten diren ondasun, zerbitzu eta hornidurak, horrelakoak kontratatzeko garaian Foru Aldundiak 
enpresa esleipendunekin egiten dituen esparru akordioetan ezarritako baldintzetan eta prezioetan.  

Atxikipen honek ez dakar berekin kontratazio guztiak Foru Kontratazioen Zentralaren bitartez egin 
beharrik; (Entitatearen) esku dago sistema hau ondasun, zerbitzu edo hornidura guztietarako edo 
batzuetarako bakarrik erabili erabakitzea. 

Nolanahi ere, (Entitateak) zein ondasun, zerbitzu edo hornidura kontratatzeko esparru akordiotan 
sartzen den argitu behar du, kasuan kasuko esparru akordioaren baldintza-agiriak onartu baino 
lehenago (Entitatearen Organoak), akordio horri atxikitako entitate bezala agertzeko. Edozein 
esparru akordiori atxikitzeak haren indarraldi osorako izango du balioa. 

Ildo berean, (Entitateak) sartuta dagoen esparru akordio batetik atera nahi badu, hartatik bereizten 
dela jakinarazi ahal izango du, esparru akordio hori berriro lizitatzeko asmoa dagoela adierazten 
zaionean. 

 

Bigarrena. Gipuzkoako foru aldundiaren betebeharrak. 

Eskuratu beharreko ondasunak nahiz hornidurak edo eman beharreko zerbitzuak ondo aukeratzeko 
bidea erraztearren, Gipuzkoako Foru Aldundiak: 

 

- Entitatea jakinaren gainean jarriko du ondasun, zerbitzu edo horniduraren bat 
kontratatzeko esparru akordioren bat tramitatzeko asmoa duenean, eta entitateak 
zenbateko gastu aurreikuspena duen galdetuko du, baldintza-agiriak onartzeko 
aurreikusitako data baino hilabete lehenagotik, bitarte horretan entitateak 
kontsumoak zehazteko behar den informazioa eta ezaugarri teknikoen agiria 
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prestatzeko egokiak diren beste datuak eman diezazkion. Horretarako, eta egoki 
irizten dituen beste proposamenak egiteko, ezaugarri teknikoen agiriaren 
zirriborroa helaraziko dio entitateari.  

 

- Entitateari jakinaraziko dio esparru akordioa zein enpresari (edo enpresei) esleitu 
zaion, eta zer baldintzatan -entrega data, bermeak, eta abar-, eta, indarrean 
dagoen bitartean aldaketarik izaten badu, haien berri ere emango die.  

Informazio hori atxikipen Hitzarmen hau sinatzen duen (Entitateak) adierazten dituen organoei 
emango zaie. 

Dena dela, informazio hori eskuragarri egongo da Internet bidez, esleitutako ondasunen eta 
zerbitzuen katalogoak, ezaugarriak eta prezio eguneratuak kontsultatzeko gunera sartuta.  

 

Hirugarrena. (Entitatearen) konpromisoak. 

(Entitateak) betebehar hauek ditu: 

 

- Kontratazio gaietan sektore publikoko gainerako entitateek duten araubide 
juridiko bera onartzea, egiturari eta antolaketari dagozkion salbuespenetan izan 
ezik.  

 

- Entitatean kontrataziorako eta gastuak onartzeko eskumenen banaketa nolakoa 
den kontuan hartuta, jakinaraztea eskaerak zein kargudunek sinatu behar dituen 
eta datuak zein kargudunek eman behar dituen Foru Kontratazioen Zentralak 
esparru akordioak horiek kontuan hartuta tramita ditzan.  

 

- Entitatearen xehetasunak jakinaraztea: Hitzarmen honen arduradunaren 
harremanetarako helbidea, telefonoa, faxa eta e-maila.  

 

- Esparru akordio bakoitzari buruz, hartan sartuko den ala ez jakinaraztea, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatzen dizkion epeetan.  

 

- Dagokion ezaugarri teknikoen agiriaren idazketan parte hartzea, bere 
erakundeari buruzko datuak emanez eta, hala irizten badu, egoki jotzen dituen 
proposamenak eginez.  

 

- Ondasun, zerbitzu edo hornidurak eskuratzeko kontratuak, bakoitzari dagokion 
esparru akordioaren arabera tramitatzea. Inoiz gertatzen bada, sinatutako esparru 
akordioan sartuta dauden ondasun, zerbitzu edo hornidurak kontratatzerakoan, 
zehaztapen jakin eta berezi batzuk dituela, esparru akordioaren esleipenean jaso 
gabekoak, orduan (ENTITATEAK) horren jakinaren gainean jarriko du Foru 
Kontratazioen Zentrala, hau da, ezaugarri eta prestazio bereziak zein diren 
definitu eta sistema zentralizatutik kanpo kontratatu dituela jakinaraziko dio.  

 

- Foru Kontratazioen Zentrala jakinaren gainean jartzea, baldin hark tramitatutako 
ondasun, zerbitzu edo hornidurei dagokiena ez bada behar bezala betetzen, 
guztiz edo neurri batean; alegia, entrega epeetan atzerapenik, edo eskuratutako 
ondasunetan edo emandako zerbitzuetan akatsik, edo antzekorik izaten baldin 
bada, behar diren neurriak har daitezen.  

 

- Ondasunen eta zerbitzuen harrera egitea, kontuan izanda ezaugarrietan eta 
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prezioetan bat etorri behar dutela harrerakoek eskaerakoekin; eta, baita, haien 
prezioa eta dagozkion berrikuspenak ordaintzea, Sektore Publikoko Kontratuei 
buruzko 2007ko urriaren 30eko 30/2007 Legeak 200. artikuluan xedatutakoaren 
arabera.  

 

Laugarrena. Hitzarmen honen indarraldia. 

Atxikipenak hitzarmen hau sinatzen den egunaren biharamunetik aurrera izango du eragina, eta 
indarrean jarraituko du Foru Kontratazioen Zentralak esparru akordioak egiten dituen bitartean, 
baldin (Entitateak) salatzen ez badu. 

Dena dela, hitzarmena bertan behera uzteko arrazoi izango da, bai bi aldeak horretan ados jartzea, 
bai bietako batek hitzarmen honetako baldintzak modu larrian ez betetzea. 

 

Bosgarrena. Auziak ebaztea. 

Hitzarmen hau aplikatzeari, interpretatzeari edo betetzeari dagokienez auzirik sortzen bada, 
Administrazioarekiko Auzietako Jurisdikzioak izango du ebazteko eskumena.  

Eta adostasunaren seinale, bi aldeek hitzarmen honen bi ale sinatzen dituzte, idazpuruan ageri diren tokian eta 
egunean.  
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