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1 Sarrera 

1.1 Sistemaren helburuak 

 
‘Publizitatea eta gardentasuna’ aplikazioaren helburu nagusia sortutako iragarki eta kontratu guztiak 
ezagutzera ematea da, lehendik dauden kontratazio organoak eta sortutako txostenak argitaratzeaz gain. 

1.2 Funtzioak 

Dokumentu honetan aplikazioaren funtzionalitate bakoitza nola gauzatu azaltzen da: 

• Kontratazio organoak bilatu 

• Iragarkien bilaketa 

• Bilatu kontratuak 

• Gardentasun txostenak 

1.3 Hasiera 

 

Publizitatea eta gardentasuna aplikazioa Euskadiko Kontratazio Publikoaren atarian sartuta dago. Atari hori 
Interneten dago eskuragarri URL honen bidez:  

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

Sartu ondoren, kontratatzailearen profilaren atalera sar zaitezke, hauek kontsultatzeko: 

• Iragarkiak. 
• Botere esleitzaileak. 
• Botere esleitzaileak eskuratzea. 

Kontratuen erregistrorako esteka bat ere badago, baita gardentasun-txostenetarako beste bat ere. Horiek 
guztiek osatzen dute “Publizitatea eta gardentasuna” aplikazioa. 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
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2 Pantailaren antolaketa 

Aplikazio hau Euskadiko Kontratazio Publikorako Atarian / Euskadiko Kontratazio Plataforman aurki daiteke. 

Egitura aplikazioaren orrialde guztietan berdina izango da eta atariaren berezko goiburua, goiko menua, 
ezkerreko menua eta orri-oinak izango ditu eta sistemaren funtzionalitate bakoitzaren araberako 
gorputzarekin edo lan-eremuarekin. 

2.1 Goiburua 

 

 

Lehenik eta behin, eskuragarri dauden hizkuntzen estekak daude (EB: euskara eta ES: gaztelania). 
Aplikazioa aurkezten den hizkuntza grisez markatuta dago eta eskuragarri dagoen hizkuntza alternatiboa 
urdinez. 

Goiko eskuinean, Euskadi.eus logotipoa agertzen da, atariarekin lotuta. 

Ezkerreko beheko aldean, Euskadiko kontratazio publikoko plataformaren logotipoa dago. Logotipo honen 
gainean klik egiteak hasierako pantailara eramango gaitu. 

Eta, azkenean, eskuineko beheko aldean, eskaeraren izenburua dago: Kontratatzailearen profila. 

2.2 Alboko menua 

2.2.1 Kontratatzailearen profila 

 

 

 

2.2.2 Kontratuen Erregistroa 
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2.3 Lan eremua 

Orriaren erdialdean, aukeratutako atal bakoitzaren informazioa edo funtzionalitateak aurkezten dira. 
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3 Bilatu eskumenak 

3.1 Bilatu eskumenak 

Botereen bilaketara sartzeko, egin klik esteka honetan: 

 

 

Behin pantailan, autokompletatutako testu eremua agertuko da kontratazio organoaren bilaketa errazteko. 

"Garbitu" botoia ere erabil dezakezu testu eremuko eduki guztia ezabatzeko, eskuz ezabatu beharrik ez 
izateko. 

"Bilatu" botoian klik egiten duzunean, pantaila hau agertuko da: 

 

 

3.2  Prokuraziorako sarbidea 

Potentziaren xehetasunak ikusteko, egin klik luparen botoian 

3.3 Alertetarako harpidetza 

Prokuradorearen alertetan harpidetu ahal izateko, "Alertetara Harpidetu" botoia sakatu behar duzu eta 
ondorengo formularioa agertuko da: 
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Ikus dezakezunez, iragarki berrietara edo argitalpen guztietara soilik harpidetu zaitezke (*) markatutako 
derrigorrezko datuak beteta eta "Onartu" botoia sakatuta. 

Pantailaren behealdean ere harpidetza kendu dezakezu posta elektronikoa txertatuta eta "Onartu" sakatuta 
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"Atzera" botoiarekin potentzien bilaketara ere itzul zaitezke. 
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4 Iragarkien bilaketa 

Iragarkien bilaketara sartzeko, egin klik ezkerreko menuan "iragarkien bilaketa" aukeran 

4.1 Bilaketa erraza 

 

 

Iragarkien bilaketa-iragazkiak (Oinarrizko datuak, Kontratuaren objektua eta Ebazpena) zehaztu ahal izateko 
pantaila bat agertuko da. 

 

 

Nahi dituzun bilaketa-iragazkiak sartu ondoren, emaitzak bistaratzeko modua aukeratu dezakezu 
(pantailaren beheko ezkerraldean): 

 

Iragazki irizpide bat baino gehiago sartzen ez baduzu, aplikazioak mezu hau bistaratuko du: 
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Kasu honetan, gutxienez iragazki irizpide bat sartu behar da bilaketak emaitza gehiegi eman ez dezan eta 
denbora gehiegi iraun dezan (Hori iragarkien zein kontratuen bilaketa pantaila sinple eta aurreratuetan 
gertatuko da). 

4.2 Bilaketa aurreratua 

Nahikoa ez bada edo beste eremu batzuen arabera iragazi nahi baduzu, bilaketa aurreratu batera joan 
zaitezke "Joan bilaketa aurreratuetara" botoian. Honela izango da: 
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4.3 Bilaketaren emaitza 

Bilaketa "hedatuaren" emaitzak honela bistaratuko dira: 

 

 

Taula formatuko bilaketaren emaitzak honela bistaratuko dira: 

 

4.4 Iragarki fitxategia 

Iragarkiaren bilaketatik iragarkiaren fitxategira sar zaitezke lupa botoietan klik eginez "Bilaketa hedatuaren" 
eta "Taularen" bilaketatik. 

4.4.1 Xehetasuna 

Iragarkiaren xehetasuna sartzean, iragarki fitxategia honela ikusiko duzu: 
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Bertan iragarkiaren atal guztietako datu guztiak kontsultatu ahal izango dituzu, fitxetan banatuta 

4.4.2 Fitxategiak deskargatzea 

Iragarki osoaren fitxategiak.zip fitxategi batean deskarga ditzakezu hurrengo botoitik 
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4.4.3 Harpidetu iragarkien alertetara 

Iragarkien alerta harpidetzera honako botoi honetatik sar daiteke: 

 

Formulario hau agertuko da: 

 

 

Beharrezko eremuak betez (*) harpidetza erregistratu eta bertan behera utzi dezakezu 

4.4.4 Trazabilitatea 

 

"Trazabilitatea" botoian klik eginez gero, argitalpenari buruzko informazio hau agertuko da: 
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4.4.5 Denbora zigilua 

 

"Denbora zigilua" botoian klik eginez gero, hau agertuko da: 
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4.4.6 Inprimatu PDF fitxategia 

 

"Inprimatu" botoia sakatuta, iragarkien informazio guztia duen pdf bat bistaratuko da arakatzailearen fitxa 
berri batean. 
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4.4.7 Lizitaziorako sarbidea 

Lizitaziora sartzeko, iragarkien fitxategian agertzen den estekaren bidez egingo da: 

 

OHARRA: Lizitaziora sartzeko, fitxategia "Ireki" izan behar da, bestela, esteka ez da agertuko 

4.4.8 Argitalpenaren historia 

 Argitalpenen historiara sartzeko, egin klik "Historia" fitxan eta ondorengo zerrenda agertuko da: 
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4.4.9 Alderatu argitalpenak 

Argitalpenak alderatzeko, iragarkiaren fitxategiko "Historia" fitxara sartu behar duzu, eta bertan horrelako 
zerrenda batean egin diren argitalpenak ikusi ahal izango dituzu: 

 

Bi argitalpen hautatu eta "Konparatu" botoia sakatu behar duzu eta ondorengo pantaila agertuko da 
alderatzen saiatzen ari zaren bi iragarkien desberdintasunak agertuz: 
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5 Bilatu kontratuak 

Kontratu bilaketara sartzeko, egin klik " kontratu bilaketa" botoian eta ondorengo pantaila agertuko da: 

 

 

5.1 Bilatu 

Iragarkien bilaketan bezala, dagozkien iragazkiak sar ditzakezu, emaitzak "Zabalduta" eta "Taula" formatuan 
bistaratu daitezke, "Bilatu" botoian klik egin aurretik dagokiona aukeratuta. 

5.2 Bilaketaren emaitza 

Bilaketa "hedatuaren" emaitzak honela bistaratuko dira: 
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Xehetasunera sartzeko, sakatu botoia 

 

 

Taula formatuko bilaketaren emaitzak honela bistaratuko dira: 

 

Kontratuaren erregistroan gainerako informazioa bistaratzeko, sakatu botoia urdin eta zuria (+) 

Xehetasunera sartzeko, sakatu botoia  

5.3 Kontratuaren espedientea 

Kontratuaren fitxategia sartzeko, lupa botoia sakatu behar duzu bilaketan "hedatua" formatuan eta baita 
"taula" formatuan ere, eta honela agertuko da: 
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5.3.1 Xehetasuna 

 

 

5.3.2 Deskargatu kontratuaren egiaztagiria 

 

Ordainagiria deskargatzeko, sakatu "Deskargatu kontratuaren ordainagiria" botoia, ordainagiria pdf 
formatuan deskargatuko duzu ordenagailuan 

5.3.3 Inprimatu PDF fitxategia 
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Kontratuaren xehetasun fitxategian inprimatu botoian klik eginez gero, pdf formatuan deskargatuko duzu 
zure ordenagailuan. 
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6 Gardentasun txostenak 

 

"Gardentasun txostenak" pantailara sartzeko, esteka hau hautatu behar da: 

 

 
 
Hor iragaz dezakezu Adierazlearen Urtearen arabera, Adierazlearen Deskribapenaren eta Adjudikazio 
Potentziaren arabera. 
Bilaketa "Bilatu" botoitik egiten denean, datuak taula formatuan agertuko dira. 
Gutxienez urtea eta adierazlea edo kontratazio organoa sartu behar dira, bestela errore hau agertuko da: 

 
Bilaketa erregistroak honela agertuko dira: 
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Taulan erregistro bat hautatuta, txostena .pdf formatuan deskarga daiteke "Deskargatu" botoitik. 


