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1 Sarrera 

1.1 Sistemaren helburuak 

1.2 Eginkizunak 

 

Administrazioa 

• Administrazioa 

• Eskaerak irakargietan 

• Adjudikazio-hartxaileak 

 

Espedienteak 

• Espediente berria 

• Espedienteak bilatu 

• Kontrato txikien argitalpen masiboa 

 

Aurretiko iragarkiak 

• Berria 

• Aurretiko iragarkien argitalpena 

Kontratuak 

• Kontratuen bilatrailea 

 

Txosotenak bidalo 

• Txostenak sortu 

• Bidalketa-erretilua 

 

Sarbide interesgarriak 

• EKAB lineako zerbitzua 

• EKAB jarraibideak 

• SIMAP 

 

1.3 Hasiera 

Aplikaziorako sarbidea esteka honetatik egiten da: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/KPETramitacion  

Sartu ahal izateko sisteman autentifikatu beharra dago: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/KPETramitacion
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Autentifikatu ondoren, modu lehenetsian fitxategien bilaketara bideratuko da. 
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2 Pantailaren antolaketa 

2.1 Goiburua 

Erabiltzailea kautotu ondoren, goiburu hau duen pantaila agertuko da: 

 

Orrialdearen goiburuan hainbat osagai daude: 

• Menu nagusia: hainbat ataletan banatutako bilaketa-pantailetara sar daiteke (hurrengo puntuan 
azalduko dira). 

• Laguntza 
• Kontaktua 
• Hizkuntza: aplikazioaren hizkuntza hauta daiteke, gaztelania edo euskara izan daitekeena. 
• Erabiltzailearen ikonoa: Erabiltzailearen izenaren informazioa ikusteko eta deskonektatzeko 

aukera ematen du, irudi honetan ikus daitekeen bezala. 
 

 

2.2 Lan-eremua 

2.2.1 Menuak 

Menu osoa ikusi ahal izateko, irudi honetako osagaia zabaldu behar da: 

 

Erabiltzaile-motaren arabera, menuko aukera batzuk edo beste batzuk agertuko dira: 

 

Administrazio atalean esteka hauetara sartu ahal izango da: 

• Oinarrizko mantentze-lanetarako sarbideak 

• Iragarkietako eskaerak 

• Esleipendunak 

Espedienteen atalean esteka hauetara jo daiteke: 

• Espediente berria: espediente berriak sortzeko pantaila 

• Espediente-bilatzailea (erabiltzaile batekin saioa hastean bistaratuko den pantaila): 

Espedienteak nahi diren iragazte-irizpideekin bilatzea 
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• Kontratu txikien argitalpen masiboa 

 

 

 

Aurretiazko Iragarkien atalean esteka hauetara sartu ahal izango da: 

• Berria: aurreko iragarki berriak sortzeko pantaila 

• Aurretiazko iragarkien bilatzailea: Aurretiazko iragarkien bilaketa, nahi diren iragazte-irizpideekin 

Kontratuen atalean, esteka honetara jo daiteke: 

• Kontratu-bilatzailea 

Txostenak bidaltzeko atalean, esteka hauetara jo daiteke: 

• Txostenak sortzea 

• Bidalketa-erretilua 

Intereseko Sarbideen atalean, esteka hauetara sartu ahal izango da: 

• DEUC lineako zerbitzua 

• DEUC jarraibideak 

• SIMAP 

2.2.2 Erabiltzailearen identifikazioa eta nabigazio-bidea 

 

Aplikazioan identifikatzeko, ziurtagiri elektronikoaren bidez edo erabiltzaile bat eta pasahitza erabiliz egin 
daiteke. 

Identifikatu ondoren, espedienteak bilatzeko pantailara eramango zaitugu zuzenean (hurrengo atala) 

2.2.3 Datuak eta edukiak 

2.2.3.1 Espediente berria 

“Espediente berria” pantailan sartzean, datu hauek eskatuko dira: 
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2.2.3.2 Espedienteen bilaketa 

 
 
 

Espedienteak bilatzeko pantailan, irudian ikus daitekeen bezala, nahi diren eremuetatik iragaz daiteke 
(gutxienez bat, bilaketa gehiegi ez atzeratzeko). 

 

Iragazki guztien edukia hustu nahi izanez gero, “Garbitu” botoia saka daiteke. 

“Txostenak” botoian espediente guztien txostena sor daiteke, bai pdf formatuan bai Excelen. 

 

Datuak honela agertuko dira: 

  

Emaitzak pantailaren beheko aldeko taulan agertuko dira, honela: 
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Taulako zutabeetako datuak gorantz edo beherantz ordenatzen ahalko dira, nahi den moduan. 

Erregistro (espediente) bat hautatzean, hau egin daiteke: 

• Editatu: aldatu espedienteko datuak 

• Argitalpenen monitorea: hautatutako espedientean egindako eskaerak erakusten ditu 
o Eskaera prozesatuak 
o Eskaera programatuak 
o EBAOra bidaltzea 
o PLACSPrako bidalketak 

 

 

 

 

• Ezabatzeko eskatu: espediente bat ezabatzeko eskatzeko, datu hauek bete behar dira: 
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• Utzi argitalpena 

• Argitalpena ikusi: Publizitate-orri bat irekitzen du, eta aukeratutako espedientearen argitalpenaren 
xehetasunak bistaratzen ditu. 
 

2.2.3.3 Aurreko iragarki berria 

 
Aurretiazko iragarki bat sortzeko, hau behar duzu: 

 
Lehenik eta behin, aurretiazko iragarki mota hautatu behar da (aldez aurreko informazioaren 
iragarkia edo merkatuko aurretiazko kontsultak), eta iragarki multzo bat den edo oinarrizko 
iragarki bat den. Azken bi aukera horietako bat hautatzean, sartu beharreko gainerako datuak 
agertuko dira: 
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Botere esleitzailea eta entitatea (baldin badu) gehitu beharko dira, baita kontratuaren xedea ere, 
gaztelaniaz zein euskaraz. 
 
Oinarrizko Aldez Aurreko Baduzu, mota hau hautatzeko pantaila bat agertuko da:  
 

 
Baldin eta Iragarki Taldea hautatu bada, iragarkiaren pantaila nagusia agertuko da 
 

2.2.3.4 Aldez aurreko iragarkiko erlaitzak 

Oinarrizko Aldez Aurreko Iragarki motaren arabera, atal bateko edo besteko fitxak erakutsiko dira: 

• Sarrera atala edozein Aldez Aurreko Iragarkirako erakutsiko da 

• Erakundeen Atala Aurretiazko Iragarkiaren mota hauekin erakutsiko da: 
o Aldez aurreko informazioaren iragarkia 
o Lizitazio-epeak murrizteko aurretiazko informazioaren iragarkia 
o Merkatuko atariko kontsultak 
o Urteko Kontratazio Plana 

• Kontratuaren Objektua atalean, Aurretiazko Iragarki mota hauek agertuko dira: 
o Aldez aurreko informazioaren iragarkia 
o Lizitazio-epeak murrizteko aurretiazko informazioaren iragarkia 
o Merkatuko atariko kontsultak 
o Urteko Kontratazio Plana 

• Datu ekonomikoen atalean, aurretiazko iragarki mota hauek agertuko dira: 
o Aldez aurreko informazioaren iragarkia 
o Lizitazio-epeak murrizteko aurretiazko informazioaren iragarkia 
o Merkatuko atariko kontsultak 
o Urteko Kontratazio Plana 

• Fitxategien atalean, Aldez aurreko Iragarki mota hauek agertuko dira: 
o Aldez aurreko informazioaren iragarkia 
o Lizitazio-epeak murrizteko aurretiazko informazioaren iragarkia 
o Merkatuko atariko kontsultak 
o Urteko Kontratazio Plana 

• Loteen atala aldez aurreko iragarki mota hauekin erakutsiko da: 
o Aldez aurreko informazioaren iragarkia 



 

Erabiltzailearen eskuliburua (v1.0) Erabiltzailearen eskuliburua 
1.0 Bertsioa 

 

13 / 50 

o Lizitazio-epeak murrizteko aurretiazko informazioaren iragarkia 
o Urteko Kontratazio Plana 

• Iragarki-taularen atalean, mota hauek agertuko dira: 
o Aldez aurreko informazioaren iragarkia 
o Lizitazio-epeak murrizteko aurretiazko informazioaren iragarkia 
o Merkatuko atariko kontsultak 
o Urteko Kontratazio Plana 

• Argitalpenen atala semearen aurretiko iragarkia ez bada bistaratuko da. 

• Aholkularien atala merkatuko Atariko Kontsulta motarekin bakarrik erakutsiko da 
 

 
Aldez aurreko iragarkien elkartea izanez gero, atal hauek bakarrik erakutsiko dira: 
 

• Sarrera 

• Iragarki-taula 

• Argitalpenak 
        

2.2.3.5 Aurretiazko iragarkiaren bilaketa 

 

Aurretiazko iragarkiak bilatzeak espedienteen bilaketak bezala jokatuko du (botoiak, etab.), aldatzen den 
bakarra iragazkiak dira, desberdinak baitira 

2.2.3.6 Aurretiazko iragarkia argitaratzea 

Aurreko iragarki bat argitaratzean, fitxa hauetan agertuko da: 

2.2.3.6.1 Sarrera 

Pantaila honetan eremu hauek ikusiko dira (* ikurra dutenak nahitaezkoak dira): 
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• Aurretiazko iragarkiaren mota 

• Kontratuaren xedea gaztelaniaz eta euskaraz 

• Esleitzeko prozedura 

• Egungo egoera 

• Kontratu-mota 

• Indarraldiaren amaiera-data 

2.2.3.6.2 Erakundeak 

Erakundeen ataleko eremuak hauek dira (* ikurra dutenak nahitaezkoak dira): 
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• Esleipen-ahalmena eta erakunde bultzatzailea 

• Kontratazio-organoa: hautatu ahal izango da 

• Helbidea 

• Izapideak egiten dituen erakundea 

• Kontratazio-mahaia 
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• Botere-mota 

• Jarduera nagusia 

• Harreman Teknikoa eta Harreman Administratiboa: Kontaktu berri bat hauek behar dira: 

 
• Baliabide-organoa: goitibeherako menutik mota bakoitzeko organo bat karga daiteke taulan 

• Bitartekotza-prozeduretarako organoa 

• Errekurtso-epeari buruzko informazio zehatza, gaztelaniaz eta euskaraz 

• Baliabideak aurkezteko zerbitzua 

• Erosketa-zentral batek esleitzen du kontratua 

2.2.3.6.3 Kontratuaren xedea 

Kontratuaren xede-ataleko eremuak hauek dira (* ikurra dutenak nahitaezkoak dira): 

• CPV taula: zuhaitz hau agertuko da, eta edukia: 

 

Testu-eremu autoosatua dago CPV espezifikoa bilatzeko edo behealdeko zuhaitzeko bat 
hautatzeko eta gordetzeko 

  

Oharra: gutxienez CPV nagusi bat sartu behar da 

• EBko gauzatze-leku nagusia: “Bai” markatuz gero, NUTSen taula agertuko da: 
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“Ez” markatuz gero, “Leku nagusiko herrialdeak” taula agertuko da: 

 

• Kontratazio Publikoari buruzko Hitzarmenak (AKP) estaltzen duen kontratua 

• Loteak: check hau markatuz gero, loteen atalean sortak sortzen ahalko dira. 

• Aldaerak onartzen dira 

• Aukerak onartzen dira 

• Aleko prezioak 

• Pleguetan sartzeko modua 

• Kontratuaren iraupena 

• Epea 

• Luzapenak 

• Gaitasun- eta kaudimen-irizpideak  

 
Kontrol-laukia markatuz gero, bi eremu horiek nahitaezkoak izango dira; markatuta ez 
badago, ez dira bete beharko. 

• Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa 

 
Kontratazio-pleguetan adierazitako kaudimen ekonomiko eta finantzarioaren check-a 
markatzen bada, haren azpiko 4 testu-kutxak ez dira nahitaez bete beharko. Aldiz, kontrol-
laukia desautatuta badago, eremu horiek nahitaezkoak izango dira 
Kaudimen tekniko profesionalari dagokionez, ez da nahitaezkoa inolako eremurik 
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• Esleitzeko irizpideak (nahitaezkoa) 

 

• taula Kostuari buruzko irizpideak (hainbat irizpideren arabera) 

 
• Kalitate-irizpideen taula (hala badagokio)  

 

• Parte hartzeko eskaintza edo eskaeren aurkezpena: 
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• Nahitaez sartu behar da gutxieneko epea. Epe hori eskaintzaileak eskaintzari eutsi beharko 

dio (hilabeteak edo data zehatza aukera daiteke) 

• Klausula bereziak: 

 

 

  Klausula berezien gainerako eremuak 

• Informazio gehigarria 
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2.2.3.6.4 Datu ekonomikoak 

 

Balio zenbatetsia nahitaezkoa izanen da, gainerako balioak, aukerakoak 

 

2.2.3.6.5 Fitxategiak 

Aldez aurreko iragarki bateko fitxategiak ez dira nahitaezkoak izanen: 

 

Taulako erregistroak gehitu, editatu eta ezabatu ahal izango dira. Taulako erregistro batetik ere deskarga 
daiteke fitxategia. Fitxategiak gehitu eta editatzeko leihoa hau da: 
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2.2.3.6.6 Argitalpenak 

 

Aurretiazko iragarkien kasuan, kontratatzailearen profilean bakarrik argitaratu ahal izango da aukera 
markatuz eta taularen modu-leihotik argitaratzeko aurreikusitako datak gehituz: 

 

 

2.2.3.6.7 Aholkulariak 

Atal honetan (Merkatuko Atariko Kontsultak motako Aurretiazko Iragarkietarako bakarrik dago erabilgarri) 
aholkulariak gehitu, editatu eta ezabatu ahal izango dira, baita erregistro bakoitzaren fitxategia taulatik 
deskargatu ere: 

 

Hau da edizioaren eta eranskinaren leihoa: 
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Gaztelaniazko eta euskarazko izen soziala nahitaezkoa izango da, eta aholkulari bakoitzarentzat fitxategi 
bat baino gehiago erants daiteke, pantaila-argazki honetan ikusten den bezala: 

 

 

2.2.3.7 Kontratua bilatzea 

Kontratua bilatzeko, iragazki hauek erabiliko dira:  
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Hona hemen emaitzen taula:  

 

Taulako botoien kasuan, kontratuaren ediziora baino ezin izango da sartu, eta atal hauek izango ditu: 
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2.2.3.8 Kontratuaren xedea 

Atal honetan eremu hauek agertuko dira: 

 

 

• Nahitaez adierazi behar da kontratuaren egoera (Gauzatzea, Amaitua, Administrazio-
sinaduraren zain eta enpresak sinatu gabe) eta iraupena; gainerako eremuak aukerakoak 
dira 

 

 

2.3 Orri-oina 
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3 Espedientea - Eskuzko tramitazioa lizitazioarekin 

 

3.1 Espedientea irekitzea 

Espedientea sortzen denean, hau agertuko da: 

 

Botere esleitzailea, halakorik izanez gero, entitate sustatzailea (boterearekin zerikusia duena) eta 
espedientearen izena sartu beharko dira. 

Datu horiek sartu ondoren, “Gorde” botoia sakatu behar da, eta hau agertuko da: 

 

 

 

Ikus daitekeenez, espedientea sortu eta argitaratzean atal hauek daude: 

3.1.1 Sarrera 

Atal honetan espedienteko datu hauek sartuko dira: 

• Kontratuaren xedea gaztelaniaz eta euskaraz 

• Espedientearen izena (dagoeneko sartuta dago espedientea sortzeko pantailan) 

• Kontratu txikiaren, COVID-19 kudeatzeko kontratuaren eta berreskuratze-, eraldatze- eta 
erresilientzia-planaren check-ak 

• Esleitzeko prozedura 

• Esparru-akordioa, erosteko sistema dinamikoa, baterako kontratazioa edo norberaren 
baliabideei enkargua egitea 
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• Esparru-akordioaren lotura: espedienteari esparru-akordioaren ondoriozko beste 
espediente bat lotu ahal izango zaio. “Lotu” botoian klik egitean, hau agertuko da: 

 

 

 

Pantaila honetan, esparru-akordioaren ondoriozko espedienteak iragaz daitezke agertzen diren iragazte-
irizpideekin. Emaitzak taulan erakutsi ondoren, bat gure espedientearekin lotzeko, hautatu eta sakatu “Lotu” 
botoia (edo “Utzi” botoia, aurreko pantailara itzultzeko (Sarrera). Geroago, Sarrera pantailara itzuliko da, eta, 
editatu ezin den testuaren eremuan, lotu den espedientearen izena agertuko da. 

• Baliabide-checkak, lizitazio elektronikoa eta KPE lizitazioa 

• Komunikazioa eta haren tresnak 

Aurretiazko iragarkiaren lotura: espedientearen aurreko iragarkiak botoi honen bidez lot daitezke: 

 
Gainean klik egitean, pantaila hau agertuko da: 
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Pantaila honetan, aurreko iragarkiak iragaz daitezke agertzen diren iragazte-irizpideekin. Emaitzak 
taulan erakutsi ondoren, bat gure espedienteari lotzeko, hautatu eta “Lotu” botoian klik egin behar 
da (edo “Utzi” botoian, aurreko pantailara itzultzeko (Sarrera). Geroago, Sarrera pantailara itzuliko 
da, eta editatu ezin den testuaren eremuan, lotu den aurretiazko iragarkiaren izena agertuko da. 

3.1.2 Erakundeak 

Atal honetan espedienteko datu hauek sartuko dira: 

• Ahalordea eta erakunde bultzatzailea (espedientea sortu aurretik sartuak) 

• Kontratazio-organoa, Zuzendaritza, Erakunde Bideratzailea, Kontratazio-mahaia, Botere-
mota eta Jarduera Nagusia 

• Harreman tekniko eta administratiboen taula. Bietan datu hauek sartu behar dira: 

 
• Nahitaezkoak izango dira ondoan (*) duten datuak 

• Irekitzeko gutxieneko quoruma (identifikatu beharreko mahaiko kideen gutxieneko kopurua), 
gutxieneko kide-kopurua 2 da. 

•  Mahaiko/batzordeko kideen taula: eremu guztiak bete behar dira (izena (autoosatua), 
helbide elektronikoa, profila) 
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• Dokumentaziorako sarbidea duten beste pertsonen taula 

• Batzordea 

• Adituen Batzordearen fitxategia 

• Errekurtso-organoa (konboa): aukera bat hautatzean, beheko taulan kargatuko da 
baliabide-organo hori (organo bera 1 aldiz baino ezin da kargatu). 

 
• Baliabide-organoaren taula: eskuz gehi Baliabide Organoak (nahitaezko eremuak (*)): 

 

 

3.1.3 Kontratuaren xedea 

Atal honetan espedienteko datu hauek sartuko dira: 

• CPV taula: zuhaitz hau agertuko da, eta edukia: 



 

Erabiltzailearen eskuliburua (v1.0) Erabiltzailearen eskuliburua 
1.0 Bertsioa 

 

29 / 50 

 

Testu-eremu autoosatua dago CPV espezifikoa bilatzeko edo behealdeko zuhaitzeko bat 
hautatzeko eta gordetzeko 

  

Oharra: gutxienez CPV nagusi bat sartu behar da 

• EBko gauzatze-leku nagusia: “Bai” markatuz gero, NUTSen taula agertuko da: 

 

“Ez” markatuz gero, “Leku nagusiko herrialdeak” taula agertuko da: 

 

• Kontratazio Publikoari buruzko Hitzarmenak (AKP) estaltzen duen kontratua 

• Loteak: check hau markatuz gero, loteen atalean sortak sortzen ahalko dira. 

• Aldaerak onartzen dira 

• Aukerak onartzen dira 

• Aleko prezioak 

• Pleguetan sartzeko modua 

• Kontratuaren iraupena 

• Epea 

• Luzapenak 

• Gaitasun- eta kaudimen-irizpideak 

 
Kontrol-laukia markatuz gero, bi eremu horiek nahitaezkoak izango dira; markatuta ez 
badago, ez dira bete beharko. 

• Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa 
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Kontratazio-pleguetan adierazitako kaudimen ekonomiko eta finantzarioaren check-a 
markatzen bada, haren azpiko 4 testu-kutxak ez dira nahitaez bete beharko. Aldiz, kontrol-
laukia desautatuta badago, eremu horiek nahitaezkoak izango dira 
Kaudimen tekniko profesionalari dagokionez, ez da nahitaezkoa inolako eremurik 

• Esleitzeko irizpideak (nahitaezkoa) 

• Kostuari buruzko irizpideen taula (irizpide asko badaude) 

 
• Kalitate-irizpideen taula (hala badagokio)  

 

• Hautagaiak 
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Enkante elektronikoa erabiliz gero, hau bete beharko da: 

 
• Parte hartzeko eskaintza edo eskaeren aurkezpena: 

 
Bi tauletan nahitaez gehitu beharko dira erregistroak: 
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• Nahitaez sartu behar da gutxieneko epea. Epe hori eskaintzaileak eskaintzari eutsi beharko 

dio (hilabeteak edo data zehatza aukera daiteke) 

• Klausula bereziak: 

 

 

Aukerarik markatu ezean, URLaren eremua desgaitu egingo da 

 

  Klausula berezien gainerako eremuak 
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• Informazio gehigarria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Datu ekonomikoak 

• Balio zenbatetsia (nahitaezkoa) 

• Kontratuaren aurrekontua BEZik gabe (nahitaezkoa) 

• Kontratuaren aurrekontua BEZarekin (nahitaezkoa) 

 
• Aurrekontuaren oharrak gaztelaniaz 

• Aurrekontuaren oharrak euskaraz 

• EBko funtsekin finantzatua 

 
• Kontratuaren aurrekontuaren BEZa(k) 
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BEZ mota nahitaezkoa da 

• Behin-behineko bermea: markatzen bada, bi eremu agertuko dira: 
o Behin-behineko bermearen zenbatekoa gaztelaniaz 
o Behin-behineko bermearen zenbatekoa euskaraz 

• Behin betiko bermea: markatzen bada, bi eremu agertuko dira: 
o Behin-behineko bermearen zenbatekoa gaztelaniaz 
o Behin-behineko bermearen zenbatekoa euskaraz 

• •Bermearen azken eguna 

 
 

3.1.5 Fitxategiak 

• Fitxategi-taula (nahitaezkoa): erregistroak bertara igo, aldatu eta ezaba daitezke, baita igo den 
fitxategia deskargatu ere. 

 
• Prestatzeko jarduerak:  
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• Gutun-azalen egitura 

 

3.1.6 Loteak 

Loteak gehitzeko, “Loteak” aukera markatu behar da “Kontratuaren xedea” atalean.  

 

Sortak gehitu, editatu, ezabatu eta klonatu ahal izango dira. 

Gehitu aukera hautatzean, pantaila hau agertuko da: 
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• Identifikatzailea gaztelaniaz eta euskaraz (nahitaezkoa) 
 

• Kontratuaren xedea gaztelaniaz eta euskaraz (nahitaezkoa) 
 

• Balio zenbatetsia (nahitaezkoa) 

• Aurrekontua BEZarekin eta BEZik gabe (nahitaezkoa) 

• EBko funtsekin finantzatua 

 
• CPV(nahitaezkoa): taulari CPVak gehitzeko, beharrezkoa izango da “Kontratuaren xedea” atalean 

horietakoren bat gehitzea. 
 

• Leku nagusiko NUTS (nahitaezkoa): NUTS gehitzeko, “Kontratuaren objektua” pantailan NUTS 
gehitu beharko da. 
 

• Lotearen iraupena (nahitaezkoa): lotearen iraupena adierazten da (urteak, egunak, hilabeteak, 
asteak, data). Eguna aukeratuz gero, epearen hasiera eta bukaera datak adierazi beharko dira. 
 

• Epea (nahitaezkoa): aurreko eremuan aukeratu diren urte, aste eta abarren kopurua 
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• Lotea esleitzeko irizpideak (nahitaezkoa) 

• Kostuari buruzko irizpideak eta kalitate-irizpideak 

• Aurreikusitako hautagai kopurua 

• Gutxieneko eta gehieneko hautagai kopurua 

• Gaztelaniaz eta euskaraz dauden hautagaien kopuru mugatua hautatzeko irizpide objektiboak 

 
• Informazio gehiago gaztelaniaz eta euskaraz 

• Oharra: eremuak hustu ahal izango dira garbitu botoiaren bidez 

 
• Utzi botoia sorten pantailara itzuliko da 

3.1.7 Iragarki-taula 

 

• Emanaldi-aretoa 

• Aurkezteko azken eguna: Aurkezteko azken eguna gehitzeko, datak oraingoaren berdina edo 
handiagoa izan behar du. 
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Egun horietakoren bat sartu behar izanez gero, aurkezteko epeaz gain, bata besteari mailakatuta 
joan beharko dute. Adibidez, aurkezteko azken datak gaitasuna eta kaudimena baino txikiagoa izan 
behar du, eta, era berean, balio-judizioena baino txikiagoa.. 
 

3.1.8 Eskaintzen kudeaketa 

Atal honetan kudeatuko dira enpresa lizitatzaileak, eta horiek “gai” edo “ez gai” kalifikazioa izango dute 
aurkezteko. 

Enpresak gehitzeko, lehenik mahaiko kideak gehitu beharko dira Erakundeen atalean, quoruma bezalaxe 
(identifikatu beharreko gutxieneko kide-kopurua). 
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Hurrengo taulan enpresak gehitu eta ezabatu ahal izango dira (kasu honetan, dagokion jakinarazpena 
bidaliko zaio); halaber, enpresaren xehetasunetara (“Ikusi xehetasunak”) sartu ahal izango da, ROC, 
ROLECE eta “Egiaztatu sinadura” ziurtagiriak deskargatu. 

 

Erronda bakoitzeko enpresak pantailan agertzen den bezala kalifikatuko dira, gai den ala ez adieraziko da 
eta prezioak BEZarekin eta BEZik gabe adieraziko dira, eta epea hilabetetan. 

 

Hori egin ondoren, eta aurretik mahaikideak identifikatu ondoren, “Amaitu irekiera-ekitaldia” sakatu behar 
da. 

• Erronda: Errondak sortzeko, beharrezkoa da esleipen prozedura negoziatua izatea, publizitaterik 
gabe negoziatua, elkarrizketa lehiakorra, berrikuntza elkartea, proiektu-lehiaketa, sistema 
dinamikoa, esparru-akordiotik edo kontratu txikitik eratorria. 

 
“Erronda berria” botoia sakatzean, leiho hau agertuko da: 
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• Bertan, gonbidatutako enpresak adierazten dira. Eskaintzak aurkezteko azken eguna eta ordua eta 

kasu honetan gutun-azal bakarra sartu beharko dira. Jakinarazpen bat ere bidal daiteke, “Bidali 
jakinarazpena” kontrol-laukia markatuz eta fitxategi bat erantsiz. 
Txanda sortu ondoren, enpresak berriz kalifikatu eta irekitze ekitaldia amaitu beharko da. 
OHARRA: lote bakoitzean nahi den erronda-kopurua sor daiteke 
 

 
 

3.1.9 Ebazpena 

Atal honetan enpresak esleitzen dira kontratuak sortzeko. 

Sartzean, zenbat lizitatzaile eta zenbat eskaintza aurkeztu diren adieraziko da. 
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Ondoko taulan “Eskaintzen kudeaketa” atalean kalifikatu diren enpresak agertuko dira, esleitu ahal izateko. 

 

 

Ikus daitekeenez, taularen goiko ezkerreko aldeko “Editatu” botoiaren bidez editatu ahal izango dira 
enpresen datuak. 

“Esleitu” botoia sakatuz gero, pantaila hau agertuko da 

 

Data, epe-mota eta epea (hilabeteak eta horien kopurua, adibidez) hautatu behar dira. 

 

Halaber, NUTSak hautatu beharko dira, “Erakundeak” atalean sartu beharko liratekeenak. 

Hori guztia bete ondoren, taulatik aukeratu diren enpresak esleitzen ahalko dira. 
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Ebazpenean dokumentuak ere gehitu ahal izango dira, taula honetan ikus daitekeen moduan. 

3.1.10 Kontratua 

Atal honetan, enpresetarako kontratuaren formalizazioak kudeatuko dira. Horretarako, izapidearen egoera 
(Sarrera atala) hau izango da: 

 

Taula honetan dauden kontratuak, zein enpresari esleitu zaizkion, haien egoera eta abar adierazten dira. 

Admin formalizatzeko eta sinatzeko datak “Editatu” botoiaren bidez editatu ahal izango dira. Horietako 
bakoitzaren xehetasunetan ere sartu ahal izango da, horiei buruzko informazioa kontsultatzeko edo 
editatzeko, sinatu gabeko dokumentua eta Admin. sinaduraren dokumentua eransteko. Dokumentu bat 
eransten saiatzean, leiho hau agertuko da: 

 

“Fitxategia igo” botoiaren bidez, dagokion dokumentua erantsi ahal izango da, eta, “Gorde” botoiari eman 
ondoren, jakinarazpen bat bidaliko zaio erantsitako dokumentua erantsi zaion enpresari. 

 

3.1.11 Argitalpenak 

Atal honetan adieraziko da non eta noiz (dagokion data adierazita) argitaratuko den espedientea 
(Kontratugileen profila, EBAO, etab.). irudi honetan ikus daitekeenez: 
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Argitalpenaren eskuzko informazioa EBAOn sartzeko, taula hau erabiliko da: 

 

 

Beste aldizkari batzuetan informazio gehiago sartzeko, taula hauek erabiliko dira: 
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3.1.12 Jakinarazpenak 

Atal honetan, “Eskaintzen kudeaketa” atalean gehitu diren enpresei jakinarazpenak kontsultatu eta bidali 
ahal izango zaizkie. 

Sartzean, jakinarazpenak bilatzeko pantaila ikusi ahal izango da: 

 

Irudi honetan, jakinarazpenen bilaketa doitzeko erabil daitezkeen iragazkiak ikus daitezke. Honela bila 
daitezke: 
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• Hartzailea: jakinarazpena bidali zaion enpresaren izena 

• Enpresa: Enpresaren izena 

• IFK: jakinarazpenaren hartzailearen IFZ/IFK 

• Jakinarazitako egintza: jakinarazpen-egintza mota (jakinarazpena, lagapena, etab.) 

• Bidaltze-datak noiztik/noiz arte 

• Onartua: iragazkian adierazi ahal izango da onartutako jakinarazpenak, onartu gabeak edo denak 
bilatzeko 

• Masiboa: Masiboki edo ez diren jakinarazpenen arabera iragazten du 

“Iragazi” botoian klik egitean, taula honetan agertuko dira jakinarazpenak: 

 

 

Taularen goiko aldeko botoiak aukera hauek ditu: 

• Jakinarazpen masiboa: “Eskaintzen kudeaketa” atalean sartutako enpresa guztiei jakinarazpen 
masiboa bidaliko zaien pantaila batera bidaliko da, eremu batzuk bete ondoren. Akta-mota 
“Komunikazioa” izango da. 

 
Jakinarazpen bat bidaltzeko, nahitaezkoa izango da Jakinarazitako Egintza adieraztea. Kasu 
horretan, “Komunikazioa”, jakinarazpenaren testua (gaztelaniaz zein euskaraz) eta 
jakinarazpenaren aukeratu ahal izango dira (gutxienez jakinarazitako egintzaren mota bereko 
fitxategi bat egon beharko da; kasu horretan, “Komunikazioa” motako dokumentu bat beharko da 
gutxienez). 

Eremu guztiak bete ondoren, “Ados” saka daiteke, eta jakinarazpena bidali gabe bakarrik gordeko 
du. Hala ere, “Bidali” botoia sakatuz gero, gorde eta bidali egingo da. 

• Jakinarazpen berria: Kasu honetan, aurreko kasuan jarraitu beharreko urrats berberak egin behar 
dira, edozein egintza mota aukeratu ahal izango da. 
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Alde bakarra da jakinarazpena zein enpresatara bidali nahi den aukeratu behar dela, pantaila-irudi 
honetan ikus daitekeenez: 

 
Hartzailea aukeratzeko, “Lotu” sakatu behar da, eta leiho hau agertuko da: 

 
Automatikoki, aldez aurretik “Eskaintzen kudeaketa” atalean erantsitako enpresa guztien bilaketa 
egingo da, baina enpresaren izen sozialaren arabera iragaz daiteke. Gero, leihoaren behealdean 
izen bereko botoia sakatuz hautatuko da enpresa. 

 
Enpresa hautatzean, hartzailearen eremuan, lotutako enpresaren izena agertuko da: 

 
 

• Editatu: jakinarazpenaren datuak editatzeko ekintza (jakinarazpena oraindik bidali ez bada) 

• Ezabatu: taulatik hautatutako jakinarazpena ezabatzen du, “Editatuta” egoeran badago 

3.1.13 Enpresa gonbidatuak 

Atal honetan, espedienteko enpresa gonbidatuak taula-formatuan erakutsiko dira txanda bakoitzeko. 

Gaurko txandan, enpresa gonbidatuak gehitu eta kendu ahal izango dira: 

 

3.1.14 Recurso 

Atal honetan, taula hauetan agertuko dira baliabideak eta dokumentuak: 
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Baliabide-organo berriak gehitzeko, leiho hau agertuko da: 

 

Helegite-organoen dokumentu berriak gehitzeko, leiho hau agertuko da: 
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3.1.15 Trazabilitatea 

Trazabilitatearen pantailan sartzean, bilaketa-pantaila hau agertuko da iragazkiekin: 

 

 

 

 

Emaitzen taula honela agertuko da: 

 

 

 

 

 

3.1.16 Botonera 

Pantailaren beheko aldeko botoi-sortari dagokionez, ekintza hauek egin daitezke: 

o Inprimatu: pdf formatuan egiten da deskarga, espedientean sartutako datuekin 
o Gorde: Atalean sartutako datuak gordetzen dira, behar diren baliozkotzeak eginez. 
o Egiaztatu: Egiaztapen bat egiten da espedienteko atal guztietako datuak behar bezala sartu diren 

jakiteko, eta oker sartutako datuen atal bakoitzetik errore-mezu bat ateratzen da. Adibidez: 
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o Argitaratzea: Espedienteko datu guztiak behar bezala sartu direla egiaztatzen da eta espedientea 
argitaratu nahi dela baieztatzeko leiho modala erakusten da: 
 
 
 

 
Espedienteak enpresa esleipendunak baditu eta KPE bada, erabiltzaileak fitxategi bat erantsi ahal 
izango du, ondoko leihotik argitaratzean jakinarazpena bidaltzeko: 

 
 

 

 

“Argitaratu” botoia sakatzen jarraituz gero, espedientea argitaratuko dela baieztatzeko beste leiho 
modal bat agertuko da: 

 
Argitaratzeko espedientea bidalitakoan, “Argitaratzeko zain” egoerara pasatuko da. 
Dena ondo joan bada, espedientea itxi egingo da. Espedientea argitaratzeke edo oker badago, 
ezin izango da editatu. 
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• Esleipen-prozedura kontratu txikia ez bada, izapide-egoera irekia da eta espedienteak 
errondak ditu; “Erakutsi” botoia erabiliko da “Argitaratu” botoiaren ordez. 

 
 
 

 
 

o Itzuli: espedienteak bilatzeko hautatutako iragazkien bidez bilaketa-pantailara itzuliko zara 

 

 


