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NLCSParen egokitzeari lotutako funtzionaltasun berriak  

13 – II. eranskina. Kontratatzailearen profilean ahalorde 
berri bat eskatzeko kudeaketa, funtzionalitatea ezabatu 
egin bait da. 

Funtzionalitateen aldaketa: 

- Kontratuaren atala 
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- UTEak aldi baterako baimendu IFKa gabe 
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1. Hitzaurrea 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legeak 42. artikuluan 
dio kontratu-jarduerei buruzko informazioaren sarrera publikoa eta gardentasuna 
bermatzeko, kontratazio-organoek Kontratatzailearen profila hedatuko dutela, Internet 
bidez. 

Kontratatzailearen profilaren helburua da kontratazio-organoaren kontratu-jarduerari 
buruzko datu eta informazioak ematea, esaterako aldez aurreko informazioari buruzko 
iragarkiak, irekita edo abiarazita dauden lizitazioak, horiei buruzko dokumentazioa, 
programatutako kontratazioak, adjudikatutako kontratuak, bertan behera utzitako 
prozedurak, eta erabilgarria izan litekeen beste edozein informazio orokor, adibidez 
kontratazio-organoarekin harremanetan ipintzeko erabil daitezkeen komunikazio-
bideak eta harremanetarako lekuak. Nolanahi ere, kontratuen behin-behineko 
adjudikazioa argitaratu beharko da Kontratatzailearen profilean. 

Legezko eskakizun hori betetzeko, Kontratatzailearen profila izeneko sistema 
informatikoa garatu du Eusko Jaurlaritzak. Gainera, asmoa da Eusko Jaurlaritzak 
berak eta bere mendeko erakundeek erabiltzeaz gain, borondatez Kontratatzailearen 
profilarekin bat egin nahi duten euskal sektore publikoko beste erakunde guztiek eta 
horien mendeko erakundeek ere erabiltzea. Horrela, Eusko Jaurlaritzak sarbide 
bakarra eratu nahi du euskal sektore publikoaren kontratazioari buruzko informazioa 
eskuratzeko. Ondorioz, enpresek errazago eskuratu ahal izango dute informazioa eta, 
era berean, teknikoki aurreratua den eta funtzionalitate-maila handiak dituen tresna 
emango zaie EAEko Adjudikatzeko ahal guztiei. 

Agiri honen helburua da Kontratatzailearen profilaren erabilera deskribatzea erabiltzaile 
argitaratzaileentzat, hau da, administrazio-kontratazioaren eremuan besteak beste 
Kontratatzailearen profilean argitaratu behar diren iragarkiak bidaltzeko ardura duten 
administrazioko langileentzat. 
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2. Kontsiderazio orokorrak 

2.1. Kontratatzailearen profilaren arkitektura 

Hurrengo grafikoak azaltzen duen bezala, Kontratatzailearen profilak lau modulu ditu, 
eta kanpoko hiru sistemarekin dago lotuta bere jardunean. 

EUSKADI.NETKONTRATATZAILEAREN PROFILA

KONTRATAZIO-

ESPEDIENTEEN EJko 

KUDEATZAILEA

ARGITALPEN AUTOMATIKOA

ARGITARATZAILEENTZAKO INTERFAZEA

ARGITALPEN BERMEAREN SISTEMA

ENPRESETARAKO EGINKIZUNAK

KONTRATAZIO-

ESPEDIENTEEN 

BESTELAKO 

KUDEATZAILEAK

ADMINISTRAZIOKO 

LANGILEAK

ENPRESAK

IRAGARKIAK

 

Honako hauek dira Kontratatzailearen profila osatzen duten moduluak: 

• Argitaratzaileentzako interfazea. Aukera ematen du iragarkiak eskuz 
editatzeko eta Euskadi.net-era bidaltzeko, bertan argitara daitezen. Gainera, 
dagoeneko argitaratuta dauden iragarkiak ikusi eta iragarkiak aldez aurreko 
beste iragarki batzuekin lotzeko aukera ere ematen du. 

• Argitalpen automatikoa. Modu guztiz automatikoan, kanpoko aplikazioetatik 
(esaterako kontratazio-espedienteen Eusko Jaurlaritzako kudeatzailea eta 
beste antzeko batzuk) bidalitako iragarkiak jaso eta Euskadi.net-era bidaltzen 
ditu, argitara daitezen. 

• Argitalpen Bermearen Sistema. Iragarkiak zigilatzen ditu, Euskadi.net-en 
argitaratu eta berehala. 

• Enpresetarako eginkizunak. Informazioa bilatu eta eskuratzeko eginkizun 
aurreratuak, enpresak Euskadi.net-etik sar daitezkeela bertara. 

Kontratatzailearen profila kanpoko sistema hauekin dago lotuta: 



 

 

©Contratación Pública en Euskadi    Orrialdea 9 
27/05/2019/04/25          

 

• Euskadi.eus. Erabiltzaile Interfazea eta Kontratatzailearen profilaren argitalpen 
automatikoa moduluek bidaltzen dizkioten iragarkiak argitaratzen ditu, 
enpresentzat erabilgarri egon daitezen.  

• Kontratazio-espedienteen Eusko Jaurlaritzako kudeatzailea. Hala behar 
duten izapideetan, automatikoki bidaltzen ditu iragarkiak Argitalpen automatikoa 
izeneko modulura, eta horrek, era berean, Euskadi.net-era bidaltzen ditu, 
argitara daitezen. 

• Kontratazio-espedienteen bestelako kudeatzaileak. Argitalpen automatikoa 
izeneko moduluak kanpoko edozein aplikazioren bidez ikus daitezkeen web 
zerbitzuak azaltzen ditu, iragarkiak automatikoki argitaratzeko. 

2.2. Argitaratzaileentzako interfazearen funtzionalitateak 

Argitaratzaileentzako interfazea modulua profila osatzen duten moduluetako 
garrantzitsuena da, barruko erabiltzaileen erabilerari dagokionez. Hona hemen modulu 
horren funtzionalitate nagusiak:  

• Sistemaren administrazioa (3. Administrazioa atalean azaltzen dena). 
Kontratatzailearen profila kudeatzeko oinarrizko eginkizunak ditu. Kontzeptu 
hauei alta eman, aldatu eta baja emateko aukera ematen du: 

o Adjudikatzeko ahalak. 

o Dekretuak. 

o Erakundeak. 

o Kontratazio-organoak. 

o Kontratazio-mahaiak. 

o Kontratu motak. 

o Gaiak. 

o Adjudikatzeko ahalen eskaera 

o Argitalpenaren jatorria 

o Argitalpenen monitorea 

o Bidalketen monitorea 

o Iragarkien birkatalogazioaren monitorea 

o CPVak 

o Eskaerak iragarkietan 

o Klausula berezien irizpideak 

• Iragarkien argitalpena (4. Iragarkiak atalean azaltzen dena). Aukera 
ematen du sortu, editatu, argitaratzeko bidali eta ikusteko ondorengo egoera 
hauetan:  

o Lizitazio-epearen hasiera. 
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o Lizitazio-epearen amaiera. 

o Adjudikazioa. 

o Atzera egiteak eta uko egiteak. 

o Helegiteagatik suspenditzea 

o Kontratuak gauzatzea. 

o Historikoak. 

• Aldez aurreko iragarkien argitalpena. Aukera ematen du aldez aurreko 
iragarkiak sortu, editatu, argitaratzeko bidali eta ikusteko. 

• Berrien ohola. Kontratazio-espediente zehatz batekin lotuta ez dauden 
informazioak editatu eta argitaratzeko bidaltzeko aukera ematen du. 
Kontratatzailearen profila erabilgarri dagoen ala ez dagoen dioten 
komunikazioak dira, funtsean. 

• Erabiltzaileen kudeaketa. Kontratatzailearen profilaren erabiltzaileak 
kudeatzeko eginkizunak ditu. Erabiltzailearen erakunde berekoak diren 
erabiltzaileei alta eman, aldatu eta baja emateko aukera ematen du. 

2.3. Kontratatzailearen profileko erabiltzaile-profilak 

Zortzi erabiltzaile-profil daude Kontratatzailearen profilean: 

• Profileko Administratzailea eta Erregistroko Administratzailea. Profil 
hau Argitaratzaileentzako interfazea moduluko funtzionalitate guztietarako 
erabateko sarbidea duen bakarra da:  

o Adjudikatzeko ahalei, erakundeei, organoei, kontratazio-mahaiei, 
kontratu motei eta gaiei alta eman, aldatu eta baja ematea. 

o Iragarkiak editatu, argitaratzeko bidali eta ikustea, eta aldez 
aurreko iragarkiekin lotzea. 

o Aldez aurreko iragarkiak editatu, argitaratzeko bidali eta ikustea. 

o Informazioak editatu eta berrien oholean argitaratzeko bidaltzea. 

o Erabiltzaileei alta eman, aldatu eta baja ematea. 

• Profileko erakundearen ikuskatzailea eta Erregistroko erakundearen 
ikuskatzailea. Profil hau Kontratazio-espedienteen kudeatzailerik ez duten 
edo Kontratazio-espedienteen kudeatzailea izan arren Kontratatzailearen 
profilean ez duten administrazioentzat da. Funtzionalitate hauek eskura 
daitezke: 

o Bere erakundekoak diren erabiltzaileei alta eman, aldatu eta baja 
ematea. 

• Argitalpen automatikoa. Profil hau Kontratazio-espedienteen 
kudeatzailea Kontratatzailearen profilean sartuta duten administrazioentzat 
bakarrik da. Funtzionalitate hauek eskura daitezke: 

o Aldez aurretik argitaratutako iragarkiak ikusi eta aldez aurreko 
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iragarkiekin lotzea. 

o Aldez aurreko iragarkiak editatu, argitaratzeko bidali eta ikustea. 

Profil honetako erabiltzaileek ez dute iragarkirik editatu behar, zuzenean 
egingo duelako kontratazio-espedienteen kudeatzaileak, eta horrek aukera 
emango dio erabiltzaileari iragarkiak nahitaezko izapideetan argitaratzeko 
eskatzeko. Erabiltzaileak bidaltzeko eskatuko du, eta kontratazio-
espedienteen kudeatzaileak bidaliko du iragarkia Kontratatzailearen 
profilaren argitalpen automatikoa modulura; bertatik, era berean, 
Euskadi.net-era bidaliko da, argitara dadin. 

• Eskuzko argitalpena. Profil hau Kontratazio-espedienteen kudeatzailerik 
ez duten eta Kontratazio-espedienteen kudeatzailea izan arren 
Kontratatzailearen profilean ez duten administrazioentzat da. 
Funtzionalitate hauek eskura daitezke: 

o Iragarkiak editatu, argitaratzeko bidali eta ikustea, eta aldez 
aurreko iragarkiekin lotzea. 

o Aldez aurreko iragarkiak editatu, argitaratzeko bidali eta ikustea. 
 

• Izapidetzailea. Profil hau erabilgarri dago Kontratatzailearen profilean 
‘automatikoa’ eta ‘eskuzkoa’ profila dutenentzat. 

o Erregistroan profiletik bidaltzen diren kontratuak osatzeko aukera 
dutenak (“kontratuak bateratuko dituzte”). 

o Amaituta edo gauzatzean bateratutako kontratuen inguruko 
informazioa osatzeko aukera dutenak. 

• Zuzendaria.  

o Bateratu gabeko eta bateratutako kontratuen inguruko informazioa 
ikusteko aukera dutenak. 

o Kontrol-enteei datuak bidaltzeko aukera dutenak. 

• Auditorea. 

o OCE, TVCP eta auditoretzen sarbidea onartzeko 
Kontratatzailearen Profileko datuetara, adjudikatzeko ahalaren 
aurretiko baimenarekin. 

• Eskuzko iragarkien argitaratzailea. 

o Iragarkiak sortu, editatu eta kopiatu ditzake. 

• Iragarki automatikoen argitaratzailea. 

o Iragarkien-ohola eta espedienteen kudeatzaile batengatik datorren 
iragarkien atzera egiteak atalak editatu ditzake. 

• Erregistroen Ikuskatzailea. 

o Kontratuen informazioa ikusi dezake. 
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2.4. Funtzionalitateak vs Profilak 

 

Tiene acceso a

Leyenda

 

 

Funciones Administrador Perfil Publicación automatizada Publicación manual Supervisor entidad de Perfil Editor de anuncios automaticos Editor de anuncios manuales Administrador de Registro Tramitador Director Supervisor entidad de Registro Auditor Revisor de Registro

Poderes adjudicadores

Decretos

Entidades

Órganos

Mesa

Tipos del contrato

Materias del contrato

Solicitud de Poderes adjudicadores

Órigen de Publicación

Monitor de Publicaciones

Monitor de Envíos

Monitor de Recatalogación Anuncios

CPVs

Solicitudes en anuncios

Nuevo

Edición

Publicaciones

Nuevo

Edición

Publicaciones

Suscripciones Suscripciones a poder adjudicador

Usuarios Gestión de usuarios

A

d

m

i

n

i

s

t

r

a

c

i

ó

n

Anuncios

Anuncios 

previos
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3. Hasierako pantaila 

Hasierako pantailan bistaratuko den informazioa bat edo beste izango da konektatuta 
dagoen erabiltzailearen profilaren arabera. 

Izapidetzailearen profila: 

Izapidetzaile profila duten erabiltzaileentzat, inkoherentzien taula kontsultatuko da, 
horrela erabiltzaileak inkoherentziadun espedienterik baldin badu taula batetan 
agertuko da bakoitzak dituen inkoherentziekin. 

 

Zerrendako elementuren baten editatu aukera sakatzen bada, xehetasun pantailara 
birbideratuko da (4.2 Aldaketa), lehen inkoherentzia agertzen den hegaltxoan kokatuz. 
Inkoherentziak zuzendu ahalko dira, beti ere eremuak editatu ahal direnean. 

Gainerako profilak: 
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4. Administrazioa 

Administratzaile profila duten erabiltzaileak bakarrik sar daitezke Argitaratzaileentzako 
interfazearen administrazioa kapituluan, eta honako kontzeptu hauek kudeatzeko (alta 
eman, aldatu eta baja eman) aukera ematen du: 

• Adjudikatzeko ahalak. Kontratazio-espedientea adjudikatuko duen 
administrazio edo erakunde publikoa. 

• Erakundeak. Kontratazio-espedientea bultzatzen duen (erakunde bultzatzailea) 
edota izapidetzen duen (erakunde izapidetzailea) administrazioaren egitura. 

• Kontratazio-organoak. Kide bakarreko edo kide anitzeko organoa, legezko 
edo arauzko arauaren bitartez edo estatutu-xedapenaren bitartez, sektore 
publikoko erakunderen baten ordezkaritzan kontratuak egiteko ahalmena 
duena. 

• Kontratazio-mahaiak. Herri Administrazioetako kontratazio-organoei laguntzen 
die, eta eskaintzak balioztatzeko organo eskuduna da. Erakunde 
izapidetzailearen barruan espedientea izapidetzeko ardura duen organoa da 
normalean. 
 

ADJUDIKATZEKO 

AHALA

ADJUDIKATZEKO 

AHALA

ERAKUNDEAKERAKUNDEAK

KONTRATAZIO -

ORGANOAK

KONTRATAZIO -

ORGANOAK
KONTRATAZIO-

MAHAIAK

KONTRATAZIO-

MAHAIAK
 

 

• Kontratu motak. Profilean iragartzen ari den kontratazio-espedientearen 
kontratuaren sailkapena, SPKLren arabera. 

• Gaiak. Profilean iragartzen ari den kontratazio-espedientearen kontratuaren 
bigarren mailako sailkapena, kontratu motaren mendekoa, SPKLren arabera. 

KONTRATU 

MOTAK

KONTRATU 

MOTAK

GAIAKGAIAK
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Gainera, honakoak kudeatzeko aukera ere ematen du: 

• Adjudikatzeko ahalen eskaera: Oraindik onartu gabe dauden Adjudikatzeko 
ahalak. 

• Argitalpenaren jatorria: Argitalpenen jatorri posibleak. 

• Argitalpenen monitorea: Argitaratzeko eskaeren segimendua eta aldaketa. 

• Iragarkien birkatalogazioaren monitorea: Iragarkien birkatalogazioaren 
monitoretza. 

• CPVak: CPVen kudeaketa. 

• Eskaerak iragarkietan: Eskaerak iragarkietan kudeatzea. 

• Klausula berezien irizpideak: Klausula berezien kudeaketa. 

 

4.1. Adjudikatzeko ahalak 

Erabiltzailea atal honetan sartzen denean, aplikazioak formulario bat azalduko du eta, 
bertan, hainbat eremuren bitartez, Adjudikatzeko ahal zehatz bat aurkitzen lagunduko 
dioten iragazkiak sartu ahal izango ditu. Era berean, aukera egongo da beste ahal bati 
alta emateko. 

 

Bilaketa egindakoan, iragazki-baldintzekin bat datozen erabiltzaile guztien zerrenda 
azalduko da. 
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Pantailak honako informazio hau azalduko du Kontratatzailearen profilaren barruan 
dagoen Adjudikatzeko ahal bakoitzarentzat: 

• Deskripzioa. 

• Logotipoa. 

• Eremu geografikoa: EAE, Araba, Bizkaia ala Gipuzkoa. 

• Argitalpenaren egoera: Argitaratuta ala Argitaratu gabe. 

• Adjudikatzeko ahalaren egoera: Aktiboa ala Ezaktiboa. 

• Adjudikatzeko ahalarentzat baimendutako ekintzak: Aktibatu, Desaktibatu, 
Aldatu ala Argitaratu. 

Adjudikatzeko ahalak Kontratatzailearen profilarekin bat egiteko eskaerak honako 
egoera hauetan egon daitezke: 

• Etiketatu gabe: Adjudikatzeko ahal baten eskaera onartu bada “Adjudikatzeko 
ahalen eskaeren kudeaketa” menu-aukeran, dagoeneko ez da eskaera izango, 
eta etiketatu gabeko adjudikatzeko ahala izango da. Orduan, “etiketak” eskatu 
ahal izango dira (Euskadi.net-eko ereduko datuak). Egoera horretan ekintza 
hauek egin daitezke: “Eskatu etiketak” eta “Inportatu etiketak” (jarraian 
deskribatu dira). 

• Argitaratu gabe. Euskadi.net ingurunean argitaratzeko prest dauden ahalak. 
Alta eskuz eman ahal izan zaie, “alta” ekintza orokorraren bitartez, edo 
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“Adjudikatzeko ahalen eskaeren kudeaketa” menu-aukeraren bitartez onartu 
ahal izan zaie alta-eskaera. Egoera horretan ekintza hauek egin daitezke: 
Aktibatu, Desaktibatu, Aldatu, Argitaratu. 

• Argitaratzen: “Argitaratu” ekintza izan duten ahalak. Egoera horretan ekintza 
hauek egin daitezke: Eguneratu egoera. 

• Argitaratuta. Adjudikatzeko ahalari dagozkion datuak Euskadi.net ingurunean 
argitaratu direla adierazten du. Argitaratu den fitxa Profileko Internet aplikaziotik 
eskuratu ahal izango da. Egoera horretan ekintza hauek egin daitezke: Aldatu, 
Argitaratu eta Bistaratu argitalpena. Fitxak itxura hau izango du: 

• Okerrekoa: Euskadi.net ingurunean argitaratzeko prozesuan okerra egon dela 
adierazten du. Egoera horretan ekintza hauek egin daitezke: Ezeztatu 
argitalpena. 

• Ezabatuta: Argitaratzeko eskaera ezeztatu egin dela adierazten du. Egoera 
horretan ekintza hauek egin daitezke: Aktibatu, Desaktibatu, Aldatu, Argitaratu. 

• Baztertuta: Argitaratzeko eskaera baztertu egin dela adierazten du. 

 

Adjudikatzeko ahalak honako egoera hauetan egon daitezke: 

• Aktiboa. Adjudikatzeko ahalak bere kontratazio-espedienteei buruzko 
iragarkiak argitaratzeko Kontratatzailearen profila erabiltzen duela adierazten 
du. 

• Ezaktiboa. Adjudikatzeko ahalak bere kontratazio-espedienteei buruzko 
iragarkiak argitaratzeko dagoeneko Kontratatzailearen profila erabiltzen ez 
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duela adierazten du. Adjudikatzeko ahalak inoiz ez dira datu-basetik ezabatzen, 
datu historikoak lantzeko beharrezko informazioa mantentzearren. 

Honako ekintza hauek egin daitezke Kontratatzailearen profilean alta emanda dauden 
Adjudikatzeko ahalei dagokienez: 

• Aktibatu. Aukera ematen du Ezaktibo egoeran dagoen Adjudikatzeko ahal bat 
berriro Aktibo egoeran ipintzeko. Egiaztatu egin behar da. 

• Desaktibatu. Aukera ematen du Adjudikatzeko ahal bat Ezaktibo egoeran 
ipintzeko, inguruabarren batengatik Kontratatzailearen profila erabiltzeari uzten 
dionean. Egiaztatu egin behar da. 

• Aldatu. Aukera ematen du Adjudikatzeko ahalari buruzko datuak aldatzeko. 
Botoi hori sakatuta, jarraian azalduko den Alta / Aldaketa pantailara eramango 
du erabiltzailea sistemak.  

• Argitaratu. Euskadi.net ingurunean argitaratzeko prozesua hasten duen 
ekintza da. Prozesua asinkronoa denez, “Argitaratu gabe” ipiniko da 
argitaratzeko eskaera. 

• Eguneratu egoera: Argitaratzeko eskaera gauzatu den berrikusten duen 
ekintza. Argitalpena ondo egin bada, “Argitaratuta” egoeran ipiniko du 
argitaratzeko eskaera. Oraindik prozesatu ez bada, “Argitaratzen” egoeran 
utziko du. Eta ez bada ondo egin, “Okerrekoa” egoeran utziko du. 

• Ezeztatu argitalpena: Euskadi.net ingurunean desargitaratzeko prozesua 
hasten duen ekintza da. “Okerrekoa” egoeran dauden eskaerekin bakarrik egin 
ahal izango da. Desargitaratzea lortuz gero, “Okerrekoa” egoeran geratuko da 
eskaera. 

• Bistaratu argitalpena: Ekintza honen bitartez Euskadi.net ingurunean 
argitaratutako ahalaren fitxara sartzen da. 

Oro har, honako ekintza hauek egin ahal izango ditu erabiltzaileak: 

• Alta. Aukera ematen du Kontratatzailearen profilean beste Adjudikatzeko ahal 
bat sartzeko. 

4.1.1. Alta 

Erabiltzaileak Adjudikatzeko ahal bati buruzko Alta botoia sakatzean, formulario hau 
agertuko da: 
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Eremu guztiak hutsik agertuko dira, lau izan ezik. Lau horiek aurretik zehaztutako 
balioak azaltzen dituzte baina, hala ere, erabiltzaileak aldatu egin ahal izango ditu.  

Eremua hautatu ondoren, administrazio-mota sartu beharko da, ezberdina izango 
delarik aukeratutako eremuaren arabera. Markatutako administrazio-motaren arabera, 
beste datu batzuk behar izango dira osatzeko. Hona hemen balizko kasuak: 

 

EREMUA ADMINISTRAZIO-MOTAK TOKIKO ADMINISTRAZIOEN MOTAK 

EAE Autonomia-erkidegoa  

Fundazioak  

Unibertsitateak  

Bestelakoak  

Araba 

Gipuzkoa 

Bizkaia 

Toki-erakundea Udala 

Eskualdea 

Partzuergoa 

Foru-aldundia 

Mankomunitatea 

Bestelakoak 

 Fundazioak  

Unibertsitateak  

Bestelakoak  

Bestelakoak Fundazioak  

Unibertsitateak  

Bestelakoak  

 

4.1.1.1. Ahalen administrazioa-Widgetaren zutabeen kudeaketa  

Eusko Jaurlaritzarenak ez diren adjudikatzeko ahalen iragarkien ikusgaitasuna 
hobetzeko Widget bidez, datu hauek bakarrik erakusten zituenak: 

 

• Iragarkiaren titulua 

• Publikazio data 

Beste datu batzuk aukeratzea ahalbidetzen da. Aukera ahal diren eremuak hauexek 
dira: 

 

• Iragarkiaren titulua 

• Publikazio data 
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• Espedientearen kodea 

• Tramitazio egoera 

• Aurkezpen data limitea 

• Kontratu gaia 

• Luzapen kopurua 

• Oharrak 

• Adjudikazio Ahala 

• Aurrekontua BEZ gabe 

• Prozedura 

• Kontratu mota 

• Tramitazio elektronikoa 

Eta ordenatu ahal izango dira posizioa egokira arrastatuz: 

 

Erabiltzaileak derrigorrezko datu guztiak sartu behar ditu: 

• Deskribapena gazteleraz. 

• Deskribapena euskeraz. 

• Deskribapen luzea gazteleraz. 

• Deskribapen luzea euskeraz. 

• Workarea. 

• IFZ. 

• Administrazio Mota. 

• Gutxienez widgeteko bi zutabe sartu behar dira. 

• Etiketako datu guztiak. 

• Administrazio Mota. 
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Behin datu guztiak sartu ondoren, erabiltzaileak soilik “Onartu” botoia sakatu behar du, 
eta Adjudikatzeko ahalari loturiko datuak gorde egingo dira. 

4.1.1.2. Berezko Baliabidea 

Ahalordea beste ahalorde baten berezko baliabidea den adierazi beharko da. Berezko 
baliabidea izan ezkero, Berezko Baliabidea aukera aukeratuko beharko da eta 
pantailan berezko baliabideei buruzko datuak agertuko dira. 

Pantaila hurrengo informazioarekin birkargatuko da: 

 

 

• Berezko baliabidea: aldatzen ari den ahalordea beste ahalorde batzuen 
berezko baliabide den adierazteko taula. 

• CPV: CPVen berezko baliabidea izan daitekeeen adierazteko taula. CPVak 
gehitzeko pantaila iragarkietan erbiltzen denaren berdina da. 

Berezko baliabideak altan emateko, Gehitu botoia sakatu ondoren, hurrengo pantaila 
agertuko da, nahi den ahalorde guztiak aukeratzeko: 
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4.1.2. Aldaketa 

Erabiltzaileak Aldatu botoia sakatzean, formulario hau agertuko da: 
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Datuak aldatu ondoren, erabiltzaileak “Onartu” botoia sakatu beharko du, eta aldaketa 
egiaztatu, eta Adjudikatzeko ahalari lotutako datuak gordeta geratuko dira. 

Aldiz, ez badu aldaketarik egin nahi, “Itzuli” botoia sakatuta aplikazioak berriro 
eramango du Adjudikatzeko ahalen zerrendara. 

4.2. Dekretuak 

 

Erabiltzailea Dekretuak aukeran sartzen denean, aplikazioak erabiltzaileak eremua 
aukeratzeko eskatzen du eta adjudikatzeko ahala aldatu egingo da aukeratutako 
eremuaren arabera, dekretu zehatz bat aurkitzeko. 

Behin bilaketa eginda, iragazkiko baldintzak betetzen dituzten dekretu guztien zerrenda 
bistaratuko da. 

 

Dekretu bakoitzarentzat pantailak ondorengo informazio erakusten du: 

• Eremua. 



 

 

©Contratación Pública en Euskadi    Orrialdea 26 
27/05/2019/04/25          

 

• Adjudikatzeko ahala. 

• Dekretua. 

• Dekretu zenbakia. 

• Egoera. 

• Adjudikatzeko ahalarentzako onartutako ekintzak. 

 

Dekretu bat ondorengo egoera hauetan egon daiteke. 

• Aktiboa: Birkatalogazio prozesua bukatu ondoren egoera honetara pasatzen 
da. Orain publikatu daiteke eta bilatu ere bai. 

• Historikoa: Dekretu berri bat adjudikatzeko ahal bati aktibatu ondoren egoera 
honetara pasatzen da. Dekretuaren edizioan eguneratzen da. 

• Berria: Dekretuaren alta ematen denean. Ezin da ez publikatu ezta bilatu ere. 
Dekretuaren altan eguneratzen da. 

• Birkatalogazioa: Iragarkien birkatalogazioan egoera honetara pasatzen da. 
Ezin da ez publikatu ezta bilatu ere. Ezin dira ez erakundeak, ez organoak, ez 
aulkiak alta eman ahal horrentzat dekretu horretan. Dekretuaren edizioan 
eguneratzen da. 

4.2.1. Alta 

Erabiltzaileak Dekretu bati buruzko Alta botoia sakatzean, formulario hau agertuko da: 

 

Behin derrigorrezko datu guztiak sartu ondoren, erabiltzaileak soilik “Onartu” botoia 
sakatu behar du, eta dekretuari loturiko datuak gorde egingo dira. 

Oraintxe sortutako dekretu hau ikusi dezakegu “Berria” egoerarekin dekretuen 
zerrendan “Itzuli” botoia sakatuz. 
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4.2.2. Aldaketa 

Erabiltzaileak Aldatu botoia sakatzean, formulario hau agertuko da: 

 

Datuak aldatu ondoren, erabiltzaileak “Onartu” botoia sakatu beharko du, eta aldaketa 
egiaztatu, eta dekretuari lotutako datuak gordeta geratuko dira. 

Aldiz, ez badu aldaketarik egin nahi, “Itzuli” botoia sakatuta aplikazioak berriro 
eramango du dekretuen zerrendara. 

4.2.3. Birkatalogazioa 

Erabiltzaileak Bizkatalogatu botoia sakatzen badu dekretu berri baten, ondoren 
pantaila agertuko da: 

 

 “Onartu” botoia sakatuz, dekretuaren egoera Birkatalogazioa egoerara pasatuko da. 
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4.2.4. Aktibazioa 

Erabiltzaileak Aktibatu botoia sakatzen badu Birkatalogazioa egoera duen dekretu 
batetan, ondorengo pantaila agertuko da: 

 

 “Onartu” botoia sakatuz, dekretuaren egoera Aktibo egoerara pasatuko da eta 
adjudikatzeko ahal berdinera esleitutako aurreko dekretua Historikoa egoerara 
eguneratuko da, izan ere ahal horrentzat jadanik ez da izango indarrean dagoen 
dekretua. 

4.3. Erakundeak 

 

Erabiltzailea Erakundeak aukerara sartzen denean, erabiltzaileak zein erakunde 
motarekin (bultzatzailea, izapidetzailea edo biak batera) lan egin nahi duen zehazteko 
eskatuko du aplikazioak. Horretarako gelaxka bi azalduko dira, Bultzatzailea eta 
Izapidetzailea, eta biak batera hautatu ahal izango dira:  

Aplikazioak hiru goitibeherako zerrenda erakusten ditu, bat eremu geografikoa 
aukeratzeko, beste bat Adjudikatzeko Ahala aukeratzeko (soilik etiketatuak izan diren 
adjudikatzeko ahalak bakarrik erakutsiko dira) eta beste bat dekretua aukeratzeko. 
Eremu guztiak dira derrigorrezkoak. 



 

 

©Contratación Pública en Euskadi    Orrialdea 29 
27/05/2019/04/25          

 

Behin bilaketa eginda, aplikazioak aukeratutako baldintzak betetzen dituzten 
erakundeen zerrenda bistaratzen du. Gelaxka biak markatuz gero, aldi berean 
erakunde bultzatzaile eta izapidetzaile diren erakundeak azalduko dira. 

Nahiz erakunde bultzatzailea zein izapidetzailea izan, azalduko diren erakundeak 
dagoeneko etiketatu diren Adjudikatzeko ahalen mende daudenak izango dira. 

 

Pantailak honako informazio hau azalduko du Erakunde bakoitzarentzat: 

• Erakundearen kodea. 

• Deskripzioa. 

• Erakundearen egoera: Aktiboa ala Ezaktiboa. 

• Erakundearentzat baimendutako ekintzak: Aktibatu, Desaktibatu edo Aldatu. 

Erakundeak honako egoera hauetan egon daitezke: 

• Aktiboa. Erakundeak bere kontratazio-espedienteei buruzko iragarkiak 
argitaratzeko Kontratatzailearen profila erabiltzen duela adierazten du. 

• Ezaktiboa. Erakundeak bere kontratazio-espedienteei buruzko iragarkiak 
argitaratzeko dagoeneko Kontratatzailearen profila erabiltzen ez duela 
adierazten du. Erakundeak inoiz ez dira datu-basetik ezabatzen, datu 
historikoak lantzeko beharrezko informazioa mantentzearren. 

Honako ekintza hauek egin daitezke Kontratatzailearen profilean alta emanda dauden 
Erakundeei dagokienez: 

• Aktibatu. Aukera ematen du Ezaktibo egoeran dagoen Erakunde bat berriro 
Aktibo egoeran ipintzeko. Egiaztatu egin behar da. 

• Desaktibatu. Aukera ematen du Aktibo egoeran dagoen Erakunde bat Ezaktibo 
egoeran ipintzeko, inguruabarren batengatik Kontratatzailearen profila 
erabiltzeari uzten dionean. Egiaztatu egin behar da. 
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• Aldatu. Aukera ematen du Erakundeari buruzko datuak aldatzeko. Botoi hori 
sakatuta, jarraian azalduko den Alta / Aldaketa pantailara eramango du 
erabiltzailea sistemak.  

Oro har, honako ekintza hauek egin ahal izango ditu erabiltzaileak: 

• Alta. Aukera ematen du Kontratatzailearen profilean beste Erakunde bat 
sartzeko. Botoi hori sakatuta, jarraian azalduko den Alta / Aldaketa pantailara 
eramango du erabiltzailea sistemak. 

• Itzuli. Erakunde mota zehazteko leihora eramango du erabiltzailea aplikazioak. 

4.3.1. Alta 

Erabiltzaileak Alta botoia sakatzean agertuko den formularioa, erakundea bultzatzailea, 
izapidetzailea edo bultzatzaile-izapidetzailea denaren araberakoa izango da. 

Erakundea bultzatzailea baldin bada, ondorengo pantaila agertuko da: 

 

Erakundeak berezko baliabideak baldin baditu beste atal bat gehiago agertzen da 
formularioan: 
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Atal honetan altan ematen ari den erakundea ze ahalorde edo erakundearentzako 
berezkoa baliabidea den adierazten da. 

Erregistratu behar den informazioa honako hau da: 

• Berezko baliabidea den ahalorde eta/edo erakundeen zerrenda. 

• Berezko baliabidea den CPVen zerrenda. 

Erakundea etiketa batetara esleitzen bada, atal bat gehiago bistaratzen da 
formularioan: 
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Erakundea izapidetzailea baldin bada, ondorengo pantaila agertuko da. 

Erakundea bultzatzaile-izapidetzailea baldin bada, ondorengo alta formularioa agertuko 
da: 

 

Erakundea etiketa batetara esleitzen bada, atal bat gehiago bistaratzen da 
formularioan: 
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Kasua kasu, behin derrigorrezko datu guztiak sartuta eta gutxienez zutabe bi 
widgearen konfigurazioan, erabiltzaileak soilik “Onartu” botoia sakatu behar du eta 
erakundearen datuak gorde egingo dira. 

Erakunde berria ikusi dezakegu erakundeen zerrendan “Itzuli” botoia sakatuz. 
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4.3.2. Aldaketa 

Erabiltzaileak Aldatu botoia sakatzean agertuko den formularioa, erakundea 
bultzatzailea, izapidetzailea edo bultzatzaile-izapidetzailea denaren araberakoa izango 
da. 

Erakundea bultzatzailea baldin bada, ondorengo pantaila agertuko da: 

 

Erakundea izapidetzailea baldin bada, ondorengo pantaila agertuko da: 
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Erakundea bultzatzaile-izapidetzailea baldin bada, ondorengo alta formularioa agertuko 
da: 
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Kasua kasu, behin datuak sartuta edo aldatuta, erabiltzaileak ”Onartu” botoia soilik 
sakatu behar du, horrela erakundearen datuak gordeko dira eta erakundeen zerrenda 
bistaratzen den pantaila kargatuko du aplikazioak. 

4.4. Organoak 

 

Erabiltzailea Organoak aukerara sartzen denean, erabiltzaileak goitibeherako 
zerrendetan Adjudikatzeko ahala, Dekretua eta Erakundea zehazteko eskatuko du 
aplikazioak.  

Ondoren, zehaztutako Adjudikatzeko ahalari, Dekretuari eta Erakundeari esleitutako 
Organoen zerrenda azalduko du aplikazioak. 

 

Pantailak honako informazio hau azalduko du Erakunde bakoitzarentzat: 

• Organoaren kodea. 

• Deskripzioa. 

• Organoaren egoera: Aktiboa ala Ezaktiboa. 

• Organoarentzat baimendutako ekintzak: Aktibatu, Desaktibatu edo Aldatu. 

Organoak honako egoera hauetan egon daitezke: 
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• Aktiboa. Organoak bere kontratazio-espedienteei buruzko iragarkiak 
argitaratzeko Kontratatzailearen profila erabiltzen duela adierazten du. 

• Ezaktiboa. Organoak bere kontratazio-espedienteei buruzko iragarkiak 
argitaratzeko dagoeneko Kontratatzailearen profila erabiltzen ez duela 
adierazten du. Organoak inoiz ez dira datu-basetik ezabatzen, datu historikoak 
lantzeko beharrezko informazioa mantentzearren. 

Honako ekintza hauek egin daitezke Kontratatzailearen profilean alta emanda dauden 
Organoei dagokienez: 

• Aktibatu. Aukera ematen du Ezaktibo egoeran dagoen Organo bat berriro 
Aktibo egoeran ipintzeko. Egiaztatu egin behar da. 

• Desaktibatu. Aukera ematen du Aktibo egoeran dagoen Organo bat Ezaktibo 
egoeran ipintzeko, inguruabarren batengatik Kontratatzailearen profila 
erabiltzeari uzten dionean. Egiaztatu egin behar da. 

• Aldatu. Aukera ematen du Organoari buruzko datuak aldatzeko. Botoi hori 
sakatuta, jarraian azalduko den Alta / Aldaketa pantailara eramango du 
erabiltzailea sistemak.  

Oro har, honako ekintza hauek egin ahal izango ditu erabiltzaileak: 

• Alta. Aukera ematen du Kontratatzailearen profilean beste Organo bat 
sartzeko. Botoi hori sakatuta, jarraian azalduko den Alta / Aldaketa pantailara 
eramango du erabiltzailea sistemak. 

• Itzuli. Adjudikatzeko ahala eta Erakundea zehazteko aukera ematen duen 
leihora eramango du erabiltzailea aplikazioak. 

4.4.1. Alta 

Erabiltzaileak Alta botoia sakatzean, izango duen departamentuak ez badu etiketarik 
esleituta, pantaila hau agertuko da: 
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Izango duen departamentuak etiketa esleituta badu, pantaila hau agertuko da: 

 

 “Ez” aukeratuta eduki ezkero “Etiketara esleituta” eremuan, ondorengo mezua 
agertuko zaigu: 

“Ez da egingo organoaren eta etiketa baten arteko esleipena informazioa ez bada 
betetzen” 

Berriz, “Bai” aukeratuta eduki ezkero “Etiketara esleituta” eremuan, atal bat gehiago 
gehituko zaio Organuaren Alta formularioari: 

Edozein kasutan, behin datuak sartuta, erabiltzaileak “Onartu” botoia bakarrik sakatu 
behar du eta Organoari dagokion datuak gorde egingo dira. Konfirmazio eskatzen da. 
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4.4.2. Aldaketa 

Erabiltzaileak Aldatu botoia sakatzen badu eta izango duen departamentuak ez badu 
etiketarik esleituta, ondorengo formulario hau agertuko da: 

 

Izango duen departamentuak etiketa esleituta badu, formulario hau agertuko da: 

 

“Ez” aukeratuta eduki ezkero “Etiketara esleituta” eremuan, ondorengo mezua 
agertuko zaigu: 

“Ez da egingo organoaren eta etiketa baten arteko esleipena informazioa ez bada 
betetzen” 

Berriz, “Bai” aukeratuta eduki ezkero “Etiketara esleituta” eremuan, atal bat gehiago 
gehituko zaio Organuaren Aldaketa formularioari: 
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Behin datuak sartuta edo aldatuta, erabiltzaileak “Onartu” botoia bakarrik sakatu behar 
du eta Organoari dagokion datuak gorde egingo dira, eta aplikazioan erabiltzailea 
Organoen zerredaren pantailara eramango du. 

Aldiz, ez bada aldaketarik egin nahi, “Itzuli” botoia sakatuz, aplikazioak erabiltzailea 
Organoen zerredaren pantailara eramango du. 

4.5. Mahaiak 

 

Erabiltzailea Mahaiak aukerara sartzen denean, erabiltzaileak goitibeherako 
zerrendetan Eremu geografikoa, Adjudikatzeko Ahala, Dekretua eta Erakundea 
zehazteko eskatuko du aplikazioak.  

Ondoren, zehaztutako Eremu geografikoari, Adjudikatzeko Ahalari, Dekretuari eta 
Erakundeari esleitutako Mahaien zerrenda azalduko du aplikazioak. 
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Pantailak honako informazio hau azalduko du Mahai bakoitzarentzat: 

• Mahaiaren kodea. 

• Deskripzioa. 

• Mahaiaren egoera: Aktiboa ala Ezaktiboa. 

• Mahaiarentzat baimendutako ekintzak: Aktibatu, Desaktibatu edo Aldatu. 

Mahaiak honako egoera hauetan egon daitezke: 

• Aktiboa. Mahaiak bere kontratazio-espedienteei buruzko iragarkiak 
argitaratzeko Kontratatzailearen profila erabiltzen duela adierazten du. 

• Ezaktiboa. Mahaiak bere kontratazio-espedienteei buruzko iragarkiak 
argitaratzeko dagoeneko Kontratatzailearen profila erabiltzen ez duela 
adierazten du. Mahaiak inoiz ez dira datu-basetik ezabatzen, datu historikoak 
lantzeko beharrezko informazioa mantentzearren. 

Honako ekintza hauek egin daitezke Kontratatzailearen profilean alta emanda dauden 
Mahaiei dagokienez: 

• Aktibatu. Aukera ematen du Ezaktibo egoeran dagoen Mahai bat berriro Aktibo 
egoeran ipintzeko. Egiaztatu egin behar da. 

• Desaktibatu. Aukera ematen du Aktibo egoeran dagoen Mahai bat Ezaktibo 
egoeran ipintzeko, inguruabarren batengatik Kontratatzailearen profila 
erabiltzeari uzten dionean. Egiaztatu egin behar da. 

• Aldatu. Aukera ematen du Mahaiari buruzko datuak aldatzeko. Botoi hori 
sakatuta, jarraian azalduko den Alta / Aldaketa pantailara eramango du 
erabiltzailea sistemak.  

Oro har, honako ekintza hauek egin ahal izango ditu erabiltzaileak: 

• Alta. Aukera ematen du Kontratatzailearen profilean beste Mahai bat sartzeko. 
Botoi hori sakatuta, jarraian azalduko den Alta / Aldaketa pantailara eramango 
du erabiltzailea sistemak. 
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• Itzuli. Eremu geografikoa, Adjudikatzeko Ahala, Dekretua eta Erakundea 
zehazteko aukera ematen duen leihora eramango du erabiltzailea aplikazioak. 

4.5.1. Alta 

Erabiltzaileak Alta botoia sakatzean, formulario hau agertuko da: 

 

Behin derrigorrezko datuak sartuta, erabiltzaileak “Onartu” botoia bakarrik sakartu 
behar du, eta kontratazio mahaiari esleitutako datuak gorde egingo dira. 

4.5.2.  Aldaketa 

Erabiltzaileak Mahai bati buruzko Aldatu botoia sakatzean, formulario hau agertuko da: 

 

Datuak sartu edo aldatu ondoren, erabiltzaileak “Onartu” botoia bakarrik sakatu 
beharko du. Mahaiari lotutako datuak gordeta geratuko dira, eta aplikazioak Mahaien 
zerrenda azaltzen duen pantailara eramango du erabiltzailea. 

Aldiz, ez badu aldaketarik egin nahi, “Itzuli” botoia sakatuta aplikazioak Mahaien 
zerrenda azaltzen duen pantailara eramango du erabiltzailea. 
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4.6. Kontratu motak 

 

 

Erabiltzailea Kontratu motak aukerara sartzen denean, une horretan sisteman 
erabilgarri dauden Kontratu moten zerrenda azalduko du aplikazioak. 

Pantailak honako informazio hau azalduko du Kontratu mota bakoitzarentzat: 

• Deskripzioa. 

• Egoera: Aktiboa ala Ezaktiboa. 

• Baimendutako ekintzak: Aktibatu, Desaktibatu edo Aldatu. 

Kontratu motak honako egoera hauetan egon daitezke: 

• Aktiboa. Kontratu mota hori erabilgarri dagoela adierazten du. 

• Ezaktiboa. Kontratu mota hori dagoeneko erabiltzen ez dela adierazten du. 
Kontratu motak inoiz ez dira datu-basetik ezabatzen, datu historikoak lantzeko 
beharrezko informazioa mantentzearren. 

Honako ekintza hauek egin daitezke Kontratatzailearen profilean alta emanda dauden 
Kontratu motei dagokienez: 

• Aktibatu. Aukera ematen du Ezaktibo egoeran dagoen Kontratu mota bat 
berriro Aktibo egoeran ipintzeko. Egiaztatu egin behar da. 

• Desaktibatu. Aukera ematen du Aktibo egoeran dagoen Kontratu mota bat 
Ezaktibo egoeran ipintzeko, inguruabarren batengatik dagoeneko erabiltzen ez 
bada. Egiaztatu egin behar da. 

• Aldatu. Aukera ematen du Kontratu motari buruzko datuak aldatzeko. Botoi 
hori sakatuta, jarraian azalduko den Alta / Aldaketa pantailara eramango du 
erabiltzailea sistemak.  

Oro har, honako ekintza hauek egin ahal izango ditu erabiltzaileak: 
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• Alta. Aukera ematen du Kontratatzailearen profilean beste Kontratu mota bat 
sartzeko. Botoi hori sakatuta, jarraian azalduko den Alta / Aldaketa pantailara 
eramango du erabiltzailea sistemak. 

• Itzuli. Kontratu moten zerrenda azaltzen duen leihora eramango du 
erabiltzailea aplikazioak. 

4.6.1. Alta 

Erabiltzaileak Alta botoia sakatzean, formulario hau agertuko da: 

 

Behin derrigorrezko datuak sartuta, erabiltzaileak “Onartu” botoia bakarrik sakartu 
behar du, eta kontratu motari esleitutako datuak gorde egingo dira. 

4.6.2. Aldaketa 

Erabiltzaileak Kontratu mota bati buruzko Aldatu botoia sakatzean, formulario hau 
agertuko da: 
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Datuak sartu edo aldatu ondoren, erabiltzaileak “Onartu” botoia sakatu beharko du. 
Kontratu motari lotutako datuak gordeta geratuko dira, eta aplikazioak Kontratu moten 
zerrenda azaltzen duen pantailara eramango du erabiltzailea. 

Aldiz, ez badu aldaketarik egin nahi, “Itzuli” botoia sakatuta aplikazioak Kontratu moten 
zerrenda azaltzen duen pantailara eramango du erabiltzailea. 

4.7. Kontratuen gaiak 

 

Erabiltzailea Kontratuen Gaiak aukerara sartzen denean, erabiltzaileak Kontratu mota 
zehazteko eskatuko du aplikazioak. Ondoren, zehaztutako Kontratu motarako dauden 
Gaien zerrenda azalduko du aplikazioak. 
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Pantailak honako informazio hau azalduko du Gai bakoitzarentzat: 

• Deskripzioa. 

• Egoera: Aktiboa ala Ezaktiboa. 

• Baimendutako ekintzak: Aktibatu, Desaktibatu edo Aldatu. 

Gaiak honako egoera hauetan egon daitezke: 

• Aktiboa. Gai hori erabilgarri dagoela adierazten du. 

• Ezaktiboa. Gai hori dagoeneko erabiltzen ez dela adierazten du. Gaiak inoiz ez 
dira datu-basetik ezabatzen, datu historikoak lantzeko beharrezko informazioa 
mantentzearren. 

Honako ekintza hauek egin daitezke Kontratatzailearen profilean alta emanda dauden 
Gaiei dagokienez: 

• Aktibatu. Aukera ematen du Ezaktibo egoeran dagoen Gai bat berriro Aktibo 
egoeran ipintzeko. Egiaztatu egin behar da. 

• Desaktibatu. Aukera ematen du Aktibo egoeran dagoen Gai bat Ezaktibo 
egoeran ipintzeko, inguruabarren batengatik dagoeneko erabiltzen ez bada. 
Egiaztatu egin behar da. 

• Aldatu. Aukera ematen du Gaiari buruzko datuak aldatzeko. Botoi hori 
sakatuta, jarraian azalduko den Alta / Aldaketa pantailara eramango du 
erabiltzailea sistemak.  

Oro har, honako ekintza hauek egin ahal izango ditu erabiltzaileak: 

• Alta. Aukera ematen du Kontratatzailearen profilean beste Gai bat sartzeko. 
Botoi hori sakatuta, jarraian azalduko den Alta / Aldaketa pantailara eramango 
du erabiltzailea sistemak. 

• Itzuli. Gaien zerrenda azaltzen duen leihora eramango du erabiltzailea 
aplikazioak. 
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4.7.1. Alta 

Erabiltzaileak Alta botoia sakatzean, formulario hau agertuko da: 

 

Behin derrigorrezko datuak sartuta, erabiltzaileak “Onartu” botoia bakarrik sakartu 
behar du, eta gaiari esleitutako datuak gorde egingo dira. 

4.7.2. Aldaketa 

Erabiltzaileak Gai bati buruzko Aldatu botoia sakatzean, formulario hau agertuko da: 

 

Datuak sartu edo aldatu ondoren, erabiltzaileak “Onartu” botoia sakatu beharko du. 
Gaiari lotutako datuak gordeta geratuko dira, eta aplikazioak Gaien zerrenda azaltzen 
duen pantailara eramango du erabiltzailea.  

Aldiz, ez badu aldaketarik egin nahi, “Itzuli” botoia sakatuta aplikazioak Gaien zerrenda 
azaltzen duen pantailara eramango du erabiltzailea. 
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4.8. Adjudikatzeko ahalen eskaera 

Erabiltzailea Adjudikatzeko ahalen eskaera aukerara sartzen denean, dauden 
eskaeren zerrenda azaltzen du aplikazioak. 

 

 

Pantailak honako informazio hau azalduko du eskaera bakoitzarentzat: 

• Deskripzioa. 

• Logotipoa. 

• Eremu geografikoa: EAE, Araba, Bizkaia ala Gipuzkoa. 

• Argitalpenaren egoera: Onartzeko zain ala Baztertuta. 

• Eskaerarentzat baimendutako ekintzak: Bistaratu, onartu edo baztertu 
eskaera. Azken bi ekintza horiek egoera ‘Onartzeko zain’ bada ikusi ahal 
izango dira bakarrik. 

4.8.1. Bistaratu eskaera 

Erabiltzaileak eskaera bati buruzko ‘Bistaratu’ botoia sakatzean, pantaila hau agertuko 
da: 
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Bertan, Ahalaren eskaerarekin lotutako datuak ikus daitezke. 

‘Eskaera onartu’ eta ‘Eskaera baztertu’ botoiak ikusteko ezinbestekoa izango da 
eskaera Onartzeko zain egotea, bestela ez dira ikusiko. 

4.9. Argitalpenaren jatorria 

Erabiltzailea aukera honetara sartzen denean, egon litezkeen jatorriak aipatzen dituen 
zerrenda azaltzen du aplikazioak. 

 

Pantailak honako informazio hau azalduko du Jatorri bakoitzarentzat: 

• Jatorriaren izena 

• Deskripzioa 

• Eremua: Eremu geografikoa. 

• Segurtatuta?: Segurtatuta dagoen ala ez. 

• Espedienteen kudeatzaile oso batetik argitaratzeko aukera? 
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• Egoera: Aktiboa ala Ezaktiboa 

Honakoak dira jatorri batean egin daitezkeen ekintzak: 

• Desaktibatu: Aktibo baldin badago. 

• Aktibatu: Ezaktibo baldin badago. 

• Aldatu: Kasu guztietan. 

Oro har, erabiltzaileak alta eman ahal izango dio jatorri berri bati eta egiaztatu egin 
behar da. 

4.9.1. Alta 

Erabiltzaileak botoi hau sakatuz gero, jarraian azaldutako pantaila agertuko da, eta 
jatorri berria sortzeko beharrezko datuak bete ahal izango dira bertan. 

 

Behin datuak sartuta, erabiltzaileak “Onartu” botoia bakarrik sakartu behar du, eta 
jatorriari esleitutako datuak gorde egingo dira. 

4.9.2. Aldaketa 

Erabiltzaileak Argitalpen jatorri bati buruzko Aldatu botoia sakatzean, formulario hau 
agertuko da: 
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Datuak sartu edo aldatu ondoren, erabiltzaileak “Onartu” botoia sakatu beharko du. 
Argitalpen jatorriari lotutako datuak gordeta geratuko dira, eta aplikazioak Argitalpenen 
jatorrien zerrenda azaltzen duen pantailara eramango du erabiltzailea.  

Aldiz, ez badu aldaketarik egin nahi, “Itzuli” botoia sakatuta aplikazioak Argitalpenen 
jatorrien zerrenda azaltzen duen pantailara eramango du erabiltzailea. 

4.10. Argitalpenen monitorea 

Erabiltzailea Argitalpenen monitorea aukerara sartzen denean, bilaketa-iragazki bat 
zehazteko eskatuko du aplikazioak. 
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Iragazki honetan nahitaez bete behar dira eremu batzuk. Baztertzaileak izan daitezke, 
baina honako aukeraren bat egon beharko da gutxienez: 

- Eskaeraren jatorria eta data-tarte bat, edo 

- Identifikatzailea jatorrian, edo 

- Argitalpen-tiket tartea, edo 

- Data tartea. 

Data-tarteari dagokionez, ‘Lehenen’ data bakarrik bete daiteke, ‘Azken’ data ipini 
ezean sistemaren uneko datak mugatuko baitu.  

Aukeratutako eskaeraren egoera ‘Okerrekoa’ bada, beste eremu bat agertuko da, 
‘Saialdiak’ izenekoa, eta ordura arte egindako saialdi-kopurua adieraziko da bertan. 

Ondoren, bilaketa iragazi ostean, eskaera horiek azaltzen dituen zerrenda agertuko du 
aplikazioak. 

 

Pantailak honako informazio hau azalduko du eskaera bakoitzarentzat: 

• Argitalpen-tiket zenbakia: Argitaratzeko eskaeraren tiketa 

• Identifikatzailea jatorrian: Identifikatzailea iragarkiaren jatorrian. 

• Izenburua 

• Espedientearen kodea 
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• Eskaeraren egoera: Argitaratzeko eskaeraren egoera adierazten du: Egin 
gabe, Argitaratzen, Argitaratuta, Zigilatuta, Baztertuta, Okerrekoa, Ezabatuta, 
Historikoa (xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikusi I. eranskina. 
Argitaratzeko eskaeren egoerak).  

• Jatorria 

• Argitaratuta: Argitaratzeko eskaera argitaratu den adierazten du. 

• Zigilatuta: Argitaratzeko eskaera zigilatu den adierazten du. 

• Saialdiak: Momentura arte argitaratzeko egindako saialdi-kopurua adierazten 
du. 

• Alta-data: Eskaeraren sortze-data 

• Aldaketa-data: Eskaeraren azken aldaketaren data 

• Data programatua: Argitalpena egiteko data 

Eskaera bakoitzeko honako ekintza hau egin daiteke: 

• Editatu: Eskaeraren egoera aldatzeko aukera ematen du (eta ‘Okerrekoa’ 
egoera izanez gero, saialdi-kopurua ere). Botoi hori sakatuta, jarraian azalduko 
den Aldaketara eramango du erabiltzailea sistemak.  

Oro har, honako ekintza hauek egin ahal izango ditu erabiltzaileak: 

• Itzuli. Eskaerak bilatzeko leihora eramango du erabiltzailea aplikazioak. 

• PDF: Zerrenda PDF dokumentu batera esportatzeko aukera ematen du. 

• Excel: Zerrenda Excel dokumentu batera esportatzeko aukera ematen du. 

4.10.1. Edizioa 

Erabiltzaileak eskaera bati buruzko Edizioa botoia sakatzean, pantaila hau agertuko 
da: 
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Bertan zehatz ikus daitezke eskaeraren datuak.  

Eskaeraren uneko egoera ‘Okerrekoa’ bada, datu orokorrez gain honako hauek ere 
ikusi ahal izango dira: Saialdi-kopurua, Erroaren deskribapena, Errorea pilan eta 
Erroaren kodea.  

Aldaketari dagokionez, ‘Eskaeraren egoera’ eremua bakarrik aldatu ahal izango da oro 
har. Beste datu batzuk aldatu ahal izateko, zein egoeratara aldatu nahi den hartu 
beharko da kontuan.  

- ‘Argitaratu gabe’ egoerara aldatuz gero, ‘Data programatua’ eremua aldatu ahal 
izango da, uneko data edo geroagokoa izan beharko dela. 

- ‘Okerrekoa’ egoerara aldatuz gero, ‘Saialdi-kopurua’ eremua aldatu ahal izango 
da. 

4.11. Bidalketen monitorea 

Erregistrora burututako bidalketak ikusi ahal izango dira, baita hauen administrazioa 
ere: aktibatu/desaktibatu, ezabatu, bidalketan akatsa gertatu baldin bada akatsak ikusi, 
etab. 

Erabiltzailea Bidalketaren monitorea aukerara sartzen denean, bilaketa-iragazki bat 
zehazteko eskatuko du aplikazioak. 
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Irudiko mezu gorrian azaltzen den bezala,  gehienez 50 emaitz erakusten dira, beraz, 
limite hau gainditzen baldin bada, bilaketa zehatzagoa egin behar da. 

Data-tarteari dagokionez, ‘Lehenen’ data bakarrik bete daiteke, ‘Azken’ data ipini 
ezean sistemaren uneko datak mugatuko baitu.  

Jarraian, bilaketa iragazi ondoren, aplikazioak bidalketen zerrenda erakusten du. 

 

Pantailak honako informazio hau azalduko du petizio bakoitzarentzat: 
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• Bidalketaren erregistroaren jatorriaren zenbakia: Bidalketaren 
erregistroaren jatorriaren zenbakia. 

• Bidalketaren erregistroaren ticketaren zenbakia: Bidalketaren erregistroaren 
ticketaren zenbakia. 

• Bidalketaren espedientearen zenbakia. 

• Kontratuaren egoera: Kontratuaren egoera adierazten du: Finkatuta, Ez 
finkatuta, Akatsarekin, Ezabatzeko edo Zirriborroa. 

• Bidalketaren egoera: Ok edo Akatsa. 

• Tramitazio egoera: Bidalketa zuzena edo Bidalketa osatu gabea. 

• Bidalketa data: Kontratuaren bidalketa data. 

• Aldaketa data: Bidalketaren aldaketa data. 

Bidalketa bakoitzeko honako ekintza hauek egin daitezke: 

• Aktibatu: Ezaktibo egoeran dagoen bidalketa bat aktibo egoeran jarri daiteke. 
Egiaztatu egin behar da. 

• Desaktibatu: Aktibo egoeran dagoen bidalketa bat ezaktibo egoeran jarri 
daiteke. Egiaztatu egin behar da. 

• Ezabatu: Bidalketa sistematik ezabatu daiteke. Egiaztatu egin behar da. 

• Zuzendu beharreko eremua erakutsi: zuzendu behar den bidalketaren 
eremuak eta deskripzioak erakusten dituen pantaila bat azaltzen du. 

Oro har, honako ekintza hauek egin ahal izango ditu erabiltzaileak: 

• Itzuli. Bidalketak bilatzeko leihora eramango du erabiltzailea aplikazioak. 

• PDF: Zerrenda PDF dokumentu batera esportatzeko aukera ematen du. 

• Excel: Zerrenda Excel dokumentu batera esportatzeko aukera ematen du. 

4.12. Iragarkien birkatalogazioen monitorea 

Erabiltzailea Iragarkien birkatalogazioen monitorea aukerara sartzen denean, bilaketa-
iragazki bat zehazteko eskatuko du aplikazioak. 
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Behin bilaketaren iragazkia bete eta Bilatu botoia sakatu ondoren, aplikazioak une 
hortan sisteman existitzen diren argitaratutako iragarkien zerrenda erakusten du. 
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Pantailak honako informazio hau azalduko du argitaratutako iragarki bakoitzarentzat: 

• Helburua. 

• Espedientearen kodea. 

• Egoera 

Iragarkia ondorengo egoeran aurkitu daiteke: 

• Zabalik/eskaintzak aurkezteko epean. 

• Itxita/aztertzen, adjudikatzeko zain. 

• Adjudikazioa. 

• Atzera egitea/uko egitea. 

• Kontratua gauzatzea. 

• Historikoa. 

• Hutsik: ez dela inor aurkeztu eskaintzara adierazten du. 

• Helegiteagatik suspenditzea. 

Honako ekintza hauek egin ahal izango ditu erabiltzaileak Kontratatzailaren Profilan 
argitaratutako iragarki bakoitzeko: 
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• Guztiak aukeratu: iragarki guztiak aukeratzea ahalbidetzen du. 

• Guztiak ez aukeratu : iragarki guztiak ez aukeratzea ahalbidetzen du. 

• Birkatalogatu: Aukeratuta dauden iragarkien birkatalogazioa egitea 
ahalbidetzen du. Egiaztatu egin behar da. 

4.13. CPVak (CPVen administrazioa) 

CPVra sartzean ondorengo pantaila agertzen da: 

 

Pantaila honetan ekintza bi egin daitezke: datuak sartu eta  “Bilatu” botoia sakatu, 
honek CPVen zerrendara (4.13.2 CPVen zerrenda) bidaltzen digu edo “Alta” botoia 
sakatu CPV berri bat sartzeko (4.13.1 CPVaren alta). 

4.13.1. CPVaren alta 

 

Behin datuak sartuta, “Onartu” botoia sakatzen da aldaketak gordetzeko edo “Itzuli” 
CPVa aukeratzeko formulariora berriro itzultzeko. 
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4.13.2. CPVen zerrenda 

 

CPV baten bilaketaren emaitza, pantaila honetan CPVa aldatu edo ezabatu. 

4.13.3. CPVa aldatu 

 

Behin datuak aldatuta, “Onartu” botoia sakatzen da aldaketak gordetzeko edo “Itzuli” 
berriro itzultzeko zerrendara. 

4.14. Eskaerak iragarkietan 

Erabiltzailea Eskaerak iragarkietan aukerara sartzen denean, bilaketa-iragazki bat 
zehazteko eskatuko du aplikazioak. 
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Behin Bilatu botoia sakatu ondoren, aplikazioak iragarkietako eskaeren zerrenda 
erakusten du. 

 

Pantailak honako informazio hau azalduko du argitaratutako iragarki bakoitzarentzat: 

• Eskatzailea. 
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• Adjudikatzeko ahala. 

• Erakunde bultzatzailea. 

• Izenburua. Eskaerarena. 

• Espedientearen kodea. 

• Eskaera mota: Iragarkia aktibatu edo Iragarkiaren ezabatzea. 

• Eskaeraren egoera: Egiteke, gauzatze bidean, onartuta eta atzera botata. 

Iragarkien eskaerengan honako ekintza hauek egin daitezke: 

• Editatu: Eskaera editatzea ahalbidetzen du, Onartu edo Baztertuta egin 
daitekeelarik. Zain dauden eskaerak soilik editatu daitezke. 

• Konsultatu: Eskaeraren informazioa ikustea ahalbidetzen du, honi oharrak 
jartzeaz gain. Onartuta edo baztertuta dauden eskaerak soilik kontsultatu 
daitezke. 

4.15. Klausula berezien irizpideak 

Aukera honetan sakatzean, lehen edo bigarren mailako irizpideen bidez bilatu 
daitekeen pantaila zabaltzen da, alta emateko aukera ere egonik. 

 

4.15.1. Irizpideen alta 

Irizpidearen maila aukeratu behar da eta “Alta” botoia sakatu. 
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Maila bietan derrigorrezkoak dira gaztelerazko eta euskarazko deskripzioak. Ez badira 
sartzen, ondorengo mezua agertzen da: 

 

4.15.2. Irizpideen bilaketa 

Derrigorrezkoa da irizpidearen maila aukeratzea “Bilatu” botoia sakatu aurretik eta 
ondorengokoa bezalako emaitza lortuko da: 

 

Bilaketan emaitzan irizpideak aktibatu/desaktibatu eta aldatu daitezke. 

Aldi berean, irizpide berri bat sortu daiteke “Alta” botoiaren bidez (alta bilaketa egiteko 
mailan egingo da). 

4.15.3. Irizpideen edizioa 

Behin lehen eta bigarren mailako irizpideak alta emanda, irizpide bakoitzaren 
xehetasunera sartu daiteke editatzeko, irudian markatuta ikonoaren bidez. 
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Irizpidearen edizioan ondorengo ekintzak egin daitezke: 

Lehen mailako irizpideentzat: 

• Deskripzioak aldatu. 

• Bigarren mailako irizpideak gehitu. 

 

 

Bigarren mailako irizpideak gehitzeko, goitibeherako zerrendatik nahi dena aukeratu 
eta “Gehitu” botoian sakatzen da. 
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Gehitutako irizpideak taula batetan agertzen dira, irizpidea ezabatzeko aukera 
dagoelarik. 

Bigarren mailako irizpideentzat: 

• Deskripzioak aldatu. 

4.16. Inkoherentzien detekzioa 

Administrazio aukera honek, Jarraipen Batzorde Teknikoak definitutako inkoherentziak 
biltzen ditu. 

Aukera hau erabiltzaile administratzaileentzat dago eskuragarri (ikuskatzaileek eta 
izapidetzaileek ez dute aukera hau). 

Aukera honetara sartzean, ondorengoko bilaketa iragazkia erakusten da ondorengoko 
eremuekin: 
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• Eremua:: Goitibeherako zerrenda aktibo dauden eremu guztiekin. 

Derrigorrezko eremua. 

• Adjudikatzeko Ahala: Goitibeherako zerrenda aktibo dauden adjudikatzeko 

ahal guztiekin. Derrigorrezko eremua. 

• Erakundea: Goitibeherako zerrenda aukeratutako adjudikatzeko ahalari 

dagokion eta aktibo dauden erakunde guztiekin. Ahala aukeratu ostean 

kargatuko da balioekin. Derrigorrezko eremua. 

Inkoherentziak: 1 eta N artean aukeratu ahal izango den checkak izango dira. 

 

• Gauza gabeko adjudikazio zaharrak. 30 egun baino gehiago eta gauzatze 

iragarkia ez duten argitaratutako adjudikatzeko espedienteak bilatzen ditu. 

• Buletinak: informazioa falta da. Gutxienez ondorengo baldintzetatik bat 

betetzen duten espedienteak bilatzen ditu: 

o EBAOn argitaratzea checka aktibatuta dute baina ez dute adierazi 

buletin horretarako bidalketa data. 

o EBAO eta BOEra bidalketa daten arteko aldea 21 egun baino 

gehiagokoa da. 

o EBAO eta EHAAra bidalketa daten arteko aldea 21 egun baino 

gehiagokoa da. 

o EBAO eta LHBra bidalketa daten arteko aldea 21 egun baino 

gehiagokoa da. 

• Sortaren xehetasuna txarto adierazita. Sortak eduki baina espedientean 

sartu ez dutenaren checka aktibatuta duten espedienteak bilatzen ditu. 
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• Gauzatze data adjudikazio data baino arinagokoa. Gauzatze data 

adjudikazio data baino arinagokoa duten espedienteak bilatzen ditu. Sortaka 

berrikusten ditu, izanez gero. 

• Aurreikusitakoa baino aurrekontu handiagoa. Aurreikusitakoa baino 

aurrekontu handiago duten kontratuen inkoherentzia informatuko da.  

Gainera, ondorengoko premisak kontutan hartu beharko dira: 

• Urteko lehen erdi baldin bada (urtarrilaren 1etik ekainaren 30era), aurreko 

urteko eta aurtengo espedienteen inkoherentziak bistaratuko dira. 

• Urteko bigarren erdia baldin bada (uztailaren 1eik abenduaren 31ra), aurtengo 

espedienteen inkoherentziak bakarrik bistaratuko dira. 

Bilaketa egitean, sartutako irizpideak dituen zerrenda bistaratuko da, zutabe hauekin: 

  

 
• Espedientearen kodea 

• Izenburua 

• Inkoherentzia. Kontratuko inkoherentzia bat baino gehiago egon daitezke, 

guztiak erakusten dira. Testu laburtu bat izango da, alt-ean azalpenarekin. 

• Erabiltzailea. Erabiltzailea erregistratutik ez duten iragarkientzat, erabiltzaile 

modura hartuko da eta beraz emaila ahalaren ikuskatzailea.  

• Erakunde bultzatzailea 

• Kontratuaren xehetasunera sartzeko edizio ikonoa. Kontratuaren xehetasunetik, 

inkoherentzia zuzendu ahal izango da. Lehenengo inkoherentzia dagoen 

erlaitzera sartuko da: 
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• Gurutzearen ikonoa, inkoherentziaren xehetasunera sartu eta inkoherentzia 

desaktibatzeko. 

 

 

Inkoherentzien zerrenda Excel eta PDF-ra esportatu ahal izango da. 

Inkoherentziak bilatzeko irizpide desberdinak edukiko dituen taula bat sortuko da, 
modu errez batean hedagarria izanik. Inkoherentzia mota bakoitzak kodea eta 
deskripzioa edukiko du. 
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5. Iragarkiak 

Menu nagusiko Iragarkiak kapituluan dauden aukerek kontratazio-espedienteen 
izapideari buruzko iragarkiak editatu, argitaratzeko bidali eta ikusteko aukera ematen 
diete erabiltzaileari. 

Erabiltzaile-profil guztiek ez daukate eginkizun horiek guztiak egiteko baimena:  

• Departamentukoa, argitalpen automatikoa profila duten erabiltzaileek aldez 
aurretik argitaratutako iragarkiak bakarrik ikusi ahal izango dituzte, eta aldez 
aurreko iragarkiekin lotu. Ezin izango dute iragarkirik editatu ez argitaratzeko 
bidali, euren kontratazio-espedienteen kudeatzailearen bitartez egingo dutelako 
hori. 

• Eskuzko iragarkien editorea profila duten erabiltzaileek iragarkiak sortu, 
editatu eta ikusi ahal izango dituzte. 

• Iragarki automatikoen editorea profila duten erabiltzaileek iragarkiak editatu 
eta ikusi ahal izango dituzte. 

• Profilaren eta departamentuaren administratzailea profila duten 
erabiltzaileek guztia egin ahal izando dute, hau da, iragarkiak sortu, editatu, 
publikatzera bidali eta ikusi ahal izango dituzte. 

• Erakundearen ikuskatzailea profila duten erabiltzaileek ez dute funtzionalitate 
hauetara sartzerik izango. 

Administratzaile profila duen erabiltzailea bakarrik sartu ahal izango da Adjudikatzeko 
ahal eta erakunde guztien iragarkietara eta aldez aurreko iragarkietara; gainerako 
erabiltzaileak elkartuta duten Adjudikatzeko ahalaren eta erakunde bultzatzailearen 
lan-eremura bakarrik sartu ahal izango dira. 

Garrantzitsua da iragarkia eta argitalpena kontzeptuak ez nahastea. Espediente 
bakoitzari buruzko iragarki bat argitaratuko da, eta hainbat aldiz argitaratuko da, ondoz 
ondo, izapidean egoera ezberdinak bete direla jakinarazteko. 

Iragarki baten aurretik baliteke Aldez aurreko iragarkiren (AAI) bat egotea. Hona 
hemen, jarraian adierazi den grafikoan, argitalpenen ohiko segida:  
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Menu nagusiak hiru aukera eskaintzen ditu, eta horien bitartez erabiltzaileak iragarkiak 
kudeatu ahal izango ditu: 

• Berria. Iragarki berri bat sortu eta lehenengo argitalpena egiteko aukera 
ematen du. 

• Edizioa. Espedienteak izapidetzeko segida logikoan egin beharreko ondoz 
ondoko argitalpenak egiteko aukera ematen du. 

• Argitalpenak. Sortutako iragarkiak eta horien argitalpenak ikusteko aukera 
ematen du. 
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5.1. Berria 

 

 

Aukera honekin, iragarki berri bat sortu eta argitara daiteke. 

Administratzailea eta Departamentukoa, Eskuzko argitalpena profilak dituzten 
erabiltzaileek erabil dezakete aukera hau, baina Departamentukoa, argitalpen 
autmoatikoa profila dutenek ez. Azken horiek euren kontratazio-espedienteen 
kudeatzailearen bitartez bakarrik izango dute iragarkiak editatu eta argitaratzeko 
bidaltzeko aukera. 

Erabiltzailea aukera honetan sartzean, atalka egituratutako formularioa azaltzen du 
aplikazioak, atal bakoitza erlaitz batean ipinita:  

• I: Sarrera. 

• II: Erakundeak. 

• III: Kontratuaren xedea. 

• IV: Datu ekonomikoak. Izaera tekniko, ekonomiko eta finantzetako informazioa. 

• V: Argitalpenak. 

• VI: Gordailuak. 

• VII: Ebazpena. 

• VIII: Fitxategiak: Fitxategi tekniko, ekonomiko eta finantzetakoak. 
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• Baldintza bereziak 

• IX: Iragarki ohola. 

• X: Beste informazioa/EBAO. 

Erabiltzailea askatasun osoz ibil daiteke erlaitzetatik, eta nahitaez bete beharreko 
eremuren bat bete ez badu bakarrik ukatuko zaio erlaitz batetik bestera igarotzea, 
aplikazioak berak adieraziko duela zein den eremu hori. 

Espedientearen izapidetzearen egoerarako eskatzen diren eremuak baino ez ditu bete 
beharko erabiltzaileak. 

Eskatutako informazioa sartu ondoren, ekintza hauek egin ahal izango ditu 
erabiltzaileak: 

• Gorde 

• Argitaratu 

• Zirriborro modura gorde 

 “Gorde” botoia sakatuz gero, elementu berriari buruzko informazioa gordeko da, baina 
ez da hori argitaratzeko eskaera bidaliko. Aldiz, “Argitaratu” botoia sakatuz gero, 
elementu berriari buruzko datuak gordetzeaz gain, hori argitaratzeko eskaera bidaliko 
da. 

Bestalde, derrigorrezko eremu guztiak bete nahi ez badira, Zirriborroa marka aukera 
ahal da. 

Laukitxo hau markatuta izanik, derrigorrezko eremuak desagertu egiten dira eta 
iragarkia zirriborro modura gorde daiteke. Honela nahi den informazioarekin gorde 
daiteke iragarkia edozein egoeratan. 

Modu honetan, ez da derrigorrezkoa izango atal guztiak betetzea iragarkia gordetzeko 
dagoen egoeraren arabera, hau da, iragarkiaren sorrera ez da murriztailea. 

Gorde dena “zirriborro modura” izan bada, derrigorrezkoa izango da espedientearen 
kodea sartzea Sarrera atalean, eta Organismoak atalean berriz erabiltzaileak esleituta 
dituen datuak (izanez gero), adibidez: Adjudikatzeko ahala, Erakunde bultzatzailea edo 
Erakunde izapidetzailea. 

“Zirriborro modura gorde” egiteko “Zirriborroa” markatu behar da eta “Gorde” botoia 
sakatu. 

Behin “zirriborro modura gordeta”, iragarkia editatu ahal izango berriro “zirriborro 
modura” gordez, gordez (derrigorrezko eremu guztiak betez) edo argitaratuz 
(derrigorrezko eremu guztiak betez). 

Erabiltzaileak uneoro sakatu ahal izango du PDF ikonoa, iragarkia gordetakoan nola 
geratuko den ikusteko. 
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Ondoren hegaltxo bakoitzeko eremuak azaltzen dira. 

5.1.1. Sarrera 

 

Atal honetan kontratuaren ezaugarri nagusiak adierazten dira. 

Atal honetako eremuak ondorengoak dira: 

• Kontratuaren izenburua gazteleraz. 

• Kontratuaren izenburua euskaraz. 

• Espedientea: Espedientearen kodea. 

• Kontratu Txikia: Balizko balioak Bai/Ez. Kontratua txikia dela adierazten du eta 
datu gutxiago eskatzen direla. Aukeratzen bada, tramitazio egoerak eskaintzen 
dituen balioen multzoa Adjudikazioa egoerara murrizten da. 

• Kontratazioaren arrazionalizaziorako sistemak: Iragarkietan aukera bakarra 
aukeratu daiteke “Esparru-akordioa”, “Erosketen arrazionalizaziorako sistema” 
edo “Multzo kontratazioa” artean, eremuak esklusiboak dira beraien artean. 
Ezin izango dira, era berean “Kontratu txikia” izan, beraz, azken honekin ere 
esklusiboak izango dira. 

o Esparru-akordioa. Eremu hau Beste informazioa/EBAO fitxa atalean 
ezgaitua agertzen de “IV.1.3) Akordio-marko bati buruzko informazioa 
edo eskuratze-sistema dinamiko bat” eremuarekin lotuta dago. Eremua 
aukeratzerakoan Erakundeak atalean Esparru-akordioaren lotutako 
ahalorde bultzatzaileen taula gaituko da. 
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o Erosketen arrazionalizaziorako sistema. Eremu hau Beste 
informazioa/EBAO fitxa atalean ezgaitua agertzen de “IV.1.3) Akordio-
marko bati buruzko informazioa edo eskuratze-sistema dinamiko bat” 
eremuarekin lotuta dago. 

o Multzo kontratazioa. Eremu hau Beste informazioa/EBAO fitxa atalean 
ezgaitua agertzen de “I.2) Batera egindako kontratazioa” eremuarekin 
lotuta dago. 

• Izapidetzearen egoera: Irekiak/eskaintzak aurkezteko epean, Adjudikazioa eta 
Kontratuaren gauzatzea. 

• Lizitazio Iragarkiaren argitalpenaren gutxi gora beherako data. 

• Data programatua: Iragarkia argitaratzeko programatutako data. Ez bada ezer 
jartzen berehala publikatuko da. 

• Automatiko itxia egoerari aldapena? Balizko balioak Bai/Ez. Eremu hau  
tramitazio egoera Irekita/eskaintzak aurkezteko epean denean soilik erakusten 
da. 

• Kontratatzailearen Profilan Argitaratu: hautatuta egongo da. 

• EBAOn automatikoki argitaratu: Iragarkia E.B.A.On argitaratuko dela adierazten 
du. Soilik kontratua EZ denean txikia dago ikusgai. 

• Baliabidea: iragarkiak baliabideren bat daukan edo izan duen adierazten duen 
check-a.  

• Eskaintza elektronikoa: iragarkia lizitazio elektroniko batekin lotuko den 
adierazten du. 

• Izapidetze elektronikoa egiteko web orria: Eskaintza elektronikoa check-a 
aukeratzerakoan soilik betetzen da. 

• Europar Batasuneko funtsekin finantzatuta. Eremu hau aukeratzerakoan testu 
eremu bat agertuko da, bertan proiektuaren identifikatzailea adieraztea 
beharrezkoa izanik. Gainera, eremu hau Beste informazioa/EBAO fitxa atalean 
ezgaitua agertzen de “II.2.13) Europar Batasunaren hondoei buruzko 
informazioa” eremuarekin lotuta dago. 

• Proiektuaren identifikazioa. Ikusgai egongo da Europar Batasuneko funtsekin 
finantzatuta eremua aukeratzerakoan. Eremu hau Beste informazioa/EBAO 
fitxa atalean ezgaitua agertzen de “II.2.13) Europar Batasunaren hondoei 
buruzko informazioa” eremuarekin lotuta dago. 

Aurreko irudiko derrigorrezko eremuak bete eta hurrengoko atalera pasatzen gara. 

5.1.2. Erakundeak 

Atal honetan kontratazioaren parte diren organismoak adierazten dira. Erabiltzailearen 
profila administratzailea baldin bada, edozein Eremu, Adjudikatzeko Ahala, Erakunde 
Bultzatzailea, etab. aukeratu ditzake. Ordea, erabiltzaileak beste profil bat badu, bere 
profilari lotutako organismoak bakarrik aukeratu ditzake. 
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Atal honetako eremuak ondorengoak dira: 

• Eremua 

• Adjudikatzeko Ahala 

• Erakunde Bultzatzailea 

• Kontratazio Organoa 

• Erakunde Izapidetzailea 

• Kontratazio Mahaia 

• Ahal mota:  

• Jarduera nagusia 

• El contrato es adjudicado por una central de compras 

• Kontaktu Teknikoa 

• Kontaktu Administratiboa 

• Baliabideen organoa 
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Kontaktu teknikoa gehitzeko, “Gehitu” botoia sakatu eta ondorengo pantaila bistaratzen 
da: 
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Gutxienez derrigorrezko eremuak betetzen dira eta Gehitu botoia sakatu: 

 

Behin kontaktua gehituta, editatu egin daiteke irudian azpimarratutako ikonoa erabiliz 
eta baita ezabatu ere zakarrontzia ikonoa erabiliz. 

Kontaktu administratiboa modu berean gehitzen da. Behin atalaren derrigorrezko 
datuak beteta, hurrengoko atalera pasatzen gara, dagokion hegaltxoan sakatuz. 

Sarrera atalean iragarkia Esparru-akordioa motakoa dela adierazten denean Esparru-
akordioaren lotutako ahalorde bultzatzaileen taula gaitzen da. Ahalorde bat gehitzeko 
Gehitu botoia sakatzen da eta hurrengo pantaila agertzen da: 

 

Iragarkiaren ahalordea automatikoki esparru-akordiotik eratorritako ahalorde 
bultzatzaileen taulan gehituko da, ahalorde hau, ahalorde nagusia izanik eta ezingo da 
ezabatu zakarrontziaren ikonoa sakatuta. Ezabatzeko aukera bakarra, adjudikatzeko 
ahala aldatzea izango da. 
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Eremua aukeratu eta gehitu botoia sakatuz gero, eremu horren adjudikatzeko ahalak 
agertuko dira. 

 

Eremu bakoitzeko adjudikatzeko ahal guztiak aukeratu daitezke, ondorengo “check”-a 
aukeratuz eta ondoren gehitu botoia sakatuz. 

 

Aukeratutako ahal guztiak, Marku akordioaren ahalorde bultzatzailearen tablara 

gehituko dira, hauek tablatik kentzeko aukera izanik. 

 

Derrigorrezko datuak sartu ondoren, hurrengo sekziora pasa daiteke. 

5.1.3. Kontratuaren xedea 

Atal honetan kontratuaren beraren ezaugarriak adierazten dira. 

Atal honetako eremuak ondorengoak dira: 

• Kontratu mota 
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• Kontratu azpimota: Kontratu mota lanak, zerbitzuak edo hornidurak denean 
bakarrik dago ikusgai. 

• Kontratuaren xedea gazteleraz 

• Kontratuaren xedea euskaraz 

• CPVak 

• Egikaritzeko toki nagusia Europar Batasunean: Balizko balioak Bai/Ez. 

• Egikaritzeko toki nagusiaren NUTS-a(k): Egikaritzeko toki nagusia Europar 
Batasunean balioa Bai bada. 

• Egikaritzeko toki nagusiaren Herrialdea(k): Egikaritzeko toki nagusia Europar 
Batasunean balioa Ez bada. 

• Kontratua Kontratazio Publikoari buruzko akordioaren itzalpean dago: Balizko 
balioak Bai/Ez. 

• Loteak daude: Balizko balioak Bai/Ez. 

• Aldaerak onartzen dira: Balizko balioak Bai/Ez. 

• Bariante zenbakia 

• Unitateko prezioak 

• Orriei heltzeko sarbidea: aurrekargatuta agertuko da baina erabiltzaileak aldatu 
dezake. 

• Babestutako tailerrentzat erreserbatua 

• Babesturiko lanbide programa batean egikaritu 

• Luzapenak: Balizko balioak Bai/Ez. 

• Luzapen kopurua: Derrigorrezkoa aurreko eremua markatuta badago. 

• Kontratuaren iraupena. 

• Izapidetza 

• Esleipen prozedura: Esleipen prozedura motak hurrengoak dira: 

o Irekia 

o Esparru-akordiotik eratorria (Esparru-akordiorako ez dago eskuragarri): 
esparru-akordiotik eratorria aukeratzerakotan Lotutako esparru-akordioa 
eremua agertuko da esparru-akordioa aukeratzeko: 
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Lotu botoia sakatuz esparru-akordio bilatzaile batera nabegatuko da, 
non bere ahalordeen artean aldatzen ari den iragarkiaren ahalordea 
esparru-akordiotik eratorritako ahalordeen artean duen esparru-akordio 
bat bilatu eta aukeratu ahal izango dugu: 

 

 

o Lehia-elkarrizketa (Esparru-akordiorako ez dago eskuragarri) 

o Negoziatua Publizitatearekin 

o Negoziatua Publizitaterik Gabe (Esparru-akordiorako soilik eskuragarri) 

o Berrikuntzarako elkartea (Esparru-akordiorako soilik eskuragarri)  

o Mugatuta (Esparru-akordiorako ez dago eskuragarri) 

o Proiektu-lehiaketa (Esparru-akordiorako ez dago eskuragarri) 

o Larrialdi supostuan emandako osasun laguntza prestazioari buruzko 
kontratuak 

o Ireki erraztua 

o Norberaren baliobidei egindako enkarguak 

• Lehiaketa mota. Soilik proiektu-lehiaketetarako. 

• Adjudikatutako ahalari lotutako zinpekoaren erabakia. Soilik proiektu-
lehiaketetarako. 

• Hurrengo kontratuak irabazleari/eei esleituko dira. Soilik proiektu-
lehiaketetarako. 

• Zerbitzuaren prestazioa lanbide zehatz bati bakarrik ematen zaio. Balio 
posibleak: BAI/EZ. 
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• Dagokion lege-mailako xedapenari, araudi-xedapenari edo xedapen 
administratiboari erreferentzia gaztelaniaz. 

• Dagokion lege-mailako xedapenari, araudi-xedapenari edo xedapen 
administratiboari erreferentzia euskeraz. 

• Negozazioarekin eskaintzazko prozeduraren aplikazioen suposizioak:  
negozazioarekin (publizitatearekin edo publizitate barik) eskaintzazko 
prozeduraren aplikazioen suposizioen zerrenda. Negoziatutako prozedurak 
aukeratzerakoan agertuko da. 

• Justifikazioa gaztelaniaz 

• Justifikazioa euskeraz 

• Balorazio irizpideak 

• Kostuari dagozkion irizpideak (hainbat irizpideren kasuan): 

• Kalitate-irizpideak (haren kasuan): 

• Eskaerak aurkezteko tokia 

• Aurkezteko azken eguna 

• Esleitzailearekin kontaktuan jartzeko azken eguna 

• Parte-hartze eskaerak aurkezteko epea 

• Epe minimoa zeinen bitartean lizitatzailea derrigortuta egongo den bere 
eskaintza mantentzeko 

• Parte hartzeko eskaerak edo eskaintzak zein hizkuntzatan aurkez daitezkeen 

• Parte hartzeko eskaerak edo eskaintzak zein hizkuntzatan aurkez daitezkeen 

• Oharrak, gazteleraz 

• Oharrak, euskaraz 

• Argitaratuko ez diren barneko notak, gazteleraz 

• Argitaratuko ez diren barneko notak, euskaraz 
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CPVak gehitzeko “Gehitu” botoia sakatu behar da eta ondorengoko pantaila 
bistaratzen da: 
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CPV nomenklatura Europar Batasunen lizitazio edo lehiaketa publiko bidez kontratatu 
ahal diren aktibitate ekonomiko guztien identifikazio eta kategorizazio sistema bat da. 

CPV bat aukeratzen da eta kontratuaren xedea gehitzen da. 

 

Nahitaezkoa da gehitutako CPV-a nagusi bezala jartzea, aurreko irudian 
azpimarratutako ikonoaren bidez. Gehitutako lehen CPVa automatikoki nagusi bezela 
markatuko da, baina erabiltzaileak aldatu dezake. 

Kategoria bereziko CPV bat aukeratzekotan, Kategoria zutabean bere deskribapena 
adieraziko da. Kategoria bereziak 09/2019 legearen IV Eranskinean identifikatuta 
daude. 

Beste alde batetik, Ez markatzen bada Ikusgai Gauzatze nagusiaren tokia Europar 
Batasunean?, goitibeherako zerrenda bat agertzen da gauzatze nagusiaren tokien 
herrialdea aukeratzeko, ondorengo irudian agertzen den bezala, eta kontratuaren 
xedera gehitzeko. 
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Berriz, Bai markatzen bada, NUTS (helburu estatistikoekin Europar Batasunak 
erabiltzen dituen lurraldeko muga batzuk dira) zerrenda bat bistaratzen da: 

 

Biak nagusi bezala markatu behar dira 

 

 

Eskaerak aurkezteko toki bat gehitzeko, beharrezko datuak betetzen dira eta Gehitu 
botoia sakatu. 
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Behin gainerako derrigorrezko datuak beteta, hurrengoko atalera pasatzen gara, 
dagokion hegaltxoan sakatuz. 

5.1.4. Datu ekonomikoak 

Atal honetan kontratuaren datu ekonomikoak adierazten dira, adibidez aurreikusitako 
balioa, aurrekontua BEZarekin eta BEZ gabe eta oharrak. 

Atal honetako eremuak ondorengoak dira: 

• Zenbatetsitako balioa: Derrigorrezkoa tramitazioaren egoera Irekita/Eskaitzak 
aurkezteko epean bada. 

• Método utilizado para calcular el valor estimado de la concesión castellano: 
Sólo visible si el tipo de contrato es Concesión de obra pública / concesión de 
obras o Gestión de servicios públicos / concesión de servicios. 

• Método utilizado para calcular el valor estimado de la concesión euskera: Sólo 
visible si el tipo de contrato es Concesión de obra pública / concesión de obras 
o Gestión de servicios públicos / concesión de servicios. 

• Número e importe de los premios castellano: Sólo visible si el procedimiento de 
adjudicación Concurso de proyectos. 

• Número e importe de los premios euskera: Sólo visible si el procedimiento de 
adjudicación Concurso de proyectos. 

• Presupuesto del contrato sin IVA: Sólo no es obligatorio si el estado de 
tramitación es Adjudicación. 

• Variantes castellano: Sólo visible si se ha marcado la casilla de Se aceptan 
variantes. 

• Variantes euskera: Sólo visible si se ha marcado la casilla de Se aceptan 
variantes. 

• BEZ gabeko kontratuaren aurrekontua: Tramitazioaren egoera Adjudikazioa 
bada bakarrik ez da derrigorrezkoa. 
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• Kontratuaren aurrekontua BEZarekin 

• Aurrekontuaren oharrak gazteleraz 

• Aurrekontuaren oharrak euskaraz 

• Kontratuaren aurrekontuaren BEZ(ak) 

• Precios unitarios 

• Loteak: “Kontratuaren Xedea” atalean Loteak daude markatuta badago dago 
ikusgai. 

 

Kontratuaren aurrekontuaren BEZ(ak)  eremuaren Gehitu botoia sakatuz ondorengo 
pantaila bistaratzen da: 
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Hemen BEZ berri bat aplikatu ahal da motetako bat aukeratuz, bere kontzeptua 
adieraziz eta Gehitu botoia sakatuz. BEZ motaren balizko balioak ondorengoak dira: 

- %21(BEZ mota orokorra) 

- %10(BEZ mota murriztua) 

- %4(BEZ mota oso murriztua) 

- %18(BEZ mota orokorra) 

- %16(BEZ mota orokorra) 

- %8(BEZ mota murriztua) 

- %7(BEZ mota murriztua) 

- Libre 

Aleko prezio bat sortzeko Gehitu botoian sakatu eta hurrengo irudiaren derrigorrezko 
datuak sartu: 

 

Lote bat sortzeko Gehitu botoian sakatzen da eta ondorengoko irudiko derrigorrezko 
datuak betetzen dira: 
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Egikaritzeko datuak atalean Kontratuaren Xedea ataleko datuekin aurrekargatzen da. 

Behin atal honetako derrigorrezko datuak beteta, hurrengoko atalera pasatzen gara, 
dagokion hegaltxoan sakatuz. 

5.1.5. Argitalpenak 

Atal honetan iragarkia publikatua izan den ala ez, EBAO, BOE, EHAA eta Lurralde 
Historikoko Boletinean bezalako erakunde desberdinetan argitalpen data adierazten 
da. 

Gainera, Kontratatzailearen profilan iragarkiaren argitalpen guztiak agertzen dira. 
Erabiltzaileak argitalpen bakoitzaren denbora zigilua deskargatu dezake. 

Pantaila hurrengoa da: 
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Erabiltzaileak aldizkari ezberdinen argitalpenak erregistratu ditzake. Horretarako 
Gehitu botoia sakatu eta hurrengo eremuak bete beharko dira: 

 

• Aldizkari zk  

• Web helbidea gaztelaniaz 

• Web helbidea euskaraz 

• Bidalketa data 

• Argitalpen data 

Behin nahi diren datuak beteta, hurrengoko atalera pasatzen gara, dagokion 
hegaltxoan sakatuz. 

5.1.6. Gordailuak 

Atal honetan bermeak eta eskatutako gordailuak adierazten dira. 

Atal honetako eremuak ondorengoak dira: 

• Behin-behineko Bermea? Balizko balioak Bai/Ez. 
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• Behin-behineko bermearen zenbatekoa gazteleraz 

• Behin-behineko bermearen zenbatekoa euskaraz 

• Behin-betiko Bermea? Balizko balioak Bai/Ez. 

• Behin-betiko bermearen zenbatekoa gazteleraz 

• Behin-betiko bermearen zenbatekoa euskaraz 

 

Behin nahi diren datuak beteta, hurrengoko atalera pasatzen gara, dagokion 
hegaltxoan sakatuz. 

5.1.7. Ebazpena 

Atal honek ez du Irekita/eskaintzak aurkezteko epean eta Itxita/aztertzen tramitazioen 
egoeretarako aplikatzeko informaziorik. 

Atal bakoitzak izapidetzaren egoerarekin lotutako azpiatalak ditu. Beraz, “Sarrera” 
atalean aukeratutako izapidetzaren egoerarekin bat egiten duen azpiatala betetzea 
derrigorrezkoa izango da. 

Pantaila ondorengo ataletan banatzen da: 

• Lizitatzaileak 

• Izapidetzearen egoera: Adjudikazioa 

• Izapidetzearen egoera: Esleitu gabe 

• Izapidetzearen egoera: Atzera egitea / Uko egitea 

• Izapidetzearen egoera: Helegite ebazpena 

• Izapidetzearen egoera: Kontratua formalizatzea 
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• Lizitatzaileak 

Atal hau egoera guztietan agertuko da Irekia izan ezik. 

 

Hurrengo eremuak bete beharko dira: 

• Aurkeztutako lizitatzaile-kopurua 

• ETE-etatik jasotako eskaintza zk.: 0 balioarekin aurrekargatuko da 

• EB-ko estatu kideengandik jasotako eskaintza zk.: 0 balioarekin aurrekargatuko 
da 

• Bitarteko herrialdeengandik jasotako eskaintza zk.: 0 balioarekin 
aurrekargatuko da 

• Bide elektronikotik jasotako eskaintza zk.: 0 balioarekin aurrekargatuko da 

• Enpresa lizitatzaileak: erabiltzaileak enpresa lizitatzaileak altan emango ditu 

Enpresa lizitatzaile bat altan emateko Gehitu botoia sakatu eta enpresen bilatzailea 
agertuko da exisititzen den enpresa bat bilatzeko edo enpresa lizitatzaile berri bat altan 
emateko. 

Enpresen bilatzailea aukeratutako irizpideekin bat datozen enpresen zerrenda 
aurkeztuko du. Erregistroa zutabeak enpresa bakoitza non erregistratuta dagoen 
adieraziko du. Orain ROC edo Profiletik datorren adierazten du.  
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Nahi den empresa aukeratzeko, lupa ikonoan sakatu beharko da eta aukeraturako 
enpresaren xehetasun-pantailara sartuko da.  

Pantailan erregistratuta dagoen enpresaren informazioa agertuko da eta erabiltzaileak 
derrigorrezko informazioa bete beharko du. 

Gutxienez asterisko gorriarekin agertzen diren eremu guztiak bete beharko dira. 

 

Enpresa aukeratzerakoan enpresa lizitatzaileen taulan agertuko da. 

 

Berezko baliabidearen enkargua izan ezkero, Lizitatzailleen informazio hau ez da 
agertuko eta ahalordearen Berezko baliabidearen enkarguen zerrenda agertuko da.  
Agertzen diren berezko baliabidearen enkargu bati esleituko da. 

• Izapidetzearen egoera: Adjudikazioa 
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Atal honen datuak ondorengoak dira: 

• Adjudikazioaren data edo Enkarguaren data (Esleipen prozedura, Norberaren 
baliabideei egindako enkarguak baldin bada) 

• Fitxategiak: nahi diren fitxategi guztiak gehitu ahal izango dira. Gehitu 
daitezkeen fitxategi motak ondorengoak dira: 

o Balio iritziak txostena 

o Anormaltasun presuntzioan sartuta dauden eskaintzei buruzko txostena 

o Mahaiaren akta 

o Ebazpena 

o Besteak 

• Adjudikazioaren datuak edo Enkarguaren datuak (Esleipen prozedura, 
Norberaren baliabideei egindako enkarguak baldin bada) 

Esleipen bakoitzan erregistratuko den informazioa ondorengoa izango da: 

o Epealdi mota 

o Epealdia 

o Sozietatearen izena 

o Prezioa BEZarekin 

o BEZ gabeko prezioa 

o Prezioaren oharrak gaztelaniaz 

o Prezioaren oharrak euskaraz 

o Azpikontratazioari buruzko informazioa  

▪ Baliteke kontratu hau azpikontratazioaren helburu izatea. Balio 
posibleak BAI/EZ 

▪ Aurreikusitako azpikontratazio portzentaia 

▪ Azpikontratatuko den kontratuaren deskribapen laburra 



 

©Contratación Pública en Euskadi    Orrialdea 97 
27/05/2019/04/25          

 

 

o Kontzesio kontratuak (soilik kontratu mota kontzesioa denean) 

▪ Kontzesioa patzuergo bati esleitu zaio 

▪ Erabiltzaileen isun eta tasen ordainketatik jatorritako errenta 

▪ Hobariak, ordainketak edo beste finantza abantaila batzuk 

▪ Beste xehetasun batzuk 

 

• Izapidetzearen egoera: Esleitu gabe 

Atal honen datuak ondorengoak dira: 

• Hutsaren data 

• Fitxategiak: nahi diren fitxategi guztiak gehitu ahal izango dira. Gehitu 
daitezkeen fitxategi motak ondorengoak dira: 

o Balio iritziak txostena 

o Anormaltasun presuntzioan sartuta dauden eskaintzei buruzko txostena 

o Mahaiaren akta 

o Ebazpena 
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o Besteak 

• Hutsaren datuak 

o Prezioa BEZarekin 

o BEZ gabeko prezioa 

 

• Izapidetzearen egoera: Atzera egitea / Uko egitea 

Atal honen datuak ondorengoak dira: 

• Atzera egitea/Uko egitea mota 

• Atzera egin / Uko egin den data  

• Arrazoia: balio posibleak: Ordenagatik edo Ebazpenagatik 

• Fitxategiak: nahi diren fitxategi guztiak gehitu ahal izango dira. Gehitu 
daitezkeen fitxategi motak ondorengoak dira: 

o Balio iritziak txostena 

o Anormaltasun presuntzioan sartuta dauden eskaintzei buruzko txostena 

o Mahaiaren akta 

o Ebazpena 

o Besteak 

• Atzera egitearen / Uko egitearen datuak 

o Arrazoia, gaztelaniaz 

o Arrazoia, euskaraz 



 

©Contratación Pública en Euskadi    Orrialdea 99 
27/05/2019/04/25          

 

 

• Izapidetzearen egoera: Helegite ebazpena 

Atal honen datuak ondorengoak dira: 

• Ebazpen data  

• Ebazpenaren zenbakia 

• Organo bidaltzailea 

• Ebazpenaren URLa 

• Fitxategia: Ebazpena atalean fitxategi bakarri gehitu daiteke. 

 

• Izapidetzearen egoera: Kontratua formalizatzea 

Atal honen datuak ondorengoak dira: 

• Argitalpen-data  

• Formalizazioaren datuak 

o Sozietatearen izena: esleitutako enpresen artean aukeratuko da 

o Sinaduraren data 

o Epealdia, gaztelaniaz 

o Epealdia, euskaraz 
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Behin nahi diren datuak beteta, hurrengoko atalera pasatzen gara, dagokion 
hegaltxoan sakatuz. 

5.1.8. Fitxategiak 

Atal hau argitaratuko den iragarkiari, informazio tekniko, ekonomiko eta finantzarioko 
informazioko fitxategiak gehitzeko erabiltzen da. 

Pantaila bi ataletan banatuta dago, beraz, gehienez 15 MB fitxategiak lehen atalean 
eta bigarren mailako 15 MB baino gehiagoko fitxategiak gehi ditzakezu, "Fitxategi 
astunak" deitzen direnak. 

Lotutako fitxategi astunak ez dira sinadura eta zigilu prozesuan sartuko. Erantsitako 
fitxategien tamaina osoaren kontrola hartuko du eta ez da 100 MB baino gehiagorako 
gehituko. Gehiago erantsiz gero, erabiltzaileak bat ezabatzeko eta Fitxategi Gorrien 
atalari jakinaraziko zaio. 

 

Horretarako Gehitu botoia sakatzen da, nahi den fitxategia aukeratzen da, fitxategi 
mota adierazten da eta Gehitu botoia sakatzen da. 

Fitxategi motak ondorengoak dira: 

• Klausula administratibo bereziak 

• Karatula 

• Oinarri teknikoen paper-orria 

• Proposizio ekonomikoaren eredua 

• Mahaiaren osaketa 

• kontratazio elektronikoko europar dokumentu bakarra 

• Besteak 
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• Informe de insuficiencia de medios (para contratos de servicios) 

• Memoria justificativa 

• Aprobación del expediente 

 

 

Fitxategiak behin gehituta, editatuak eta ezabatuak izan daitezke. 

Behin nahi diren datuak beteta, hurrengoko atalera pasatzen gara, dagokion 
hegaltxoan sakatuz. 

5.1.9. Klasula bereziak 

Gizarte, ingurugiro, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna edo 
hizkuntzalaritzaren klausulak gehitzea ahalbidetzen du.  

 

Iragarki bai klausula bereziak gehitzeko, “Gehitu” botoia sakatu behar da eta klausula 
hauek kontratuaren zein alderdiri dagokion, kaudimen baldintzak, adjudikazio 
irizpideak, gauzatzearen baldintza bereziak, edo ezkutuko kontratuak 
erreferentziatzeko taula bat agertuko da: 
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Goitibeherako zerrendan irizpide zehatz bat aukeratzean, taula agertuko da 
erlazionatutako irizpide espezifiko guztiekin, erabiltzaileak nahi dituenak aukeratzeko. 

 

Horretarako, lehenik irizpide espezifikoa aukeratu behar da (bigarren mailakoa) eta 
gero aukeratutako irizpide espezifiko bakoitzeko gauzatze tokiak aukeratu. 

Ez bada aukeratzen irizpide espezifikoa, ohar bat bistaratzen da. 

Nahitaezkoa da gutxienez deskarga toki bat sartzea. Horretarako “Tokia gehitu” botoia 
sakatzen da. Ondorengo pantaila bistaratzen da: 
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Non ondoren informazioa bete behar den: 

• Fitxategia, behi fitxategia aukeratuta, derrigorrezkoa da aukeratutako 
fitxategiaren alboan dagoen “Gehitu” botoia sakatzea. 

• Web helbidea. 

• Kontaktua. 

Behin informazioa beteta, “Gehitu” botoia sakatu behar da eta sartutako dauekin 
pantaila agertuko da. Pantaila honetatik irizpideak editatu, irizpide espezifikoak 
ezabatu eta iragarkiaren fitxarekin pdf lortu daitezke. 

Irizpideak editatzera sartzerakoan, aurreko pantaila agertzen da. 

Fitxaren pdfan sakatuz, klausula bereziei buruzko informazioa bistaratzen da. 

5.1.10. Iragarkien ohola 

Atal hau iragarkian argitaratuko den informazio gehigarria sartzeko erabiltzen da. 6 
ataletan bereizten da. 

I atala: Pliken zabaltzea 

Atal honetan pliken zabaltzeari buruzko informazioa gehitzen da. 
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Pliken zabaltzea, administrazio publikoak lehiaketa publikoren baten eskaintza egiten 
duenean gertatzen da. Hautagaiek, beraien eskaintzak plika deitzen diren zigitatutako 
idatziz egiten dituzte. Aurkezpen epea amaituta, plika edo eskaintzen zabaltzea egiten 
da. 

 

Gehitu botoia sakatzen bada ondorengo pantaila bistaratzen da: 

 

Derrigorrezko eremuak betetzen dira, Gehitu botoia sakatzen da eta pliken zabaltzea 
gehitzen da. 

II atala: Mahaiaren hitzarmena 

Atal honetan kontratazio mahaiko kideen hartutako hitzarmenak gehitzen dira. 
Hitzarmen hauek editatu eta ezabatu egin ahalko dira. 

Gehitu botoia sakatzen bada ondorengo pantaila bistaratzen da: 
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Derrigorrezko eremuak betetzen dira, Gehitu botoia sakatzen da eta mahaiaren 
hitzarmena gehitzen da. 

III atala: Paper-orriari azalpenak 

Atal honetan paper-orriari azalpenak gehitzen zaizkio. Hauek lizitazio edo kontratu 
baten baldintza dituen dokumentuen gaineko azalpenak dira. Azalpen hauek editatu 
eta ezabatu egin ahalko dira. 

Gehitu botoia sakatzen bada ondorengo pantaila bistaratzen da: 

 

Derrigorrezko eremuak betetzen dira, Gehitu botoia sakatzen da eta paper-orriaren 
azalpena gehitzen da. 

IV atala: Zuzenketak 

Atal honetan enpresa zehatz batek aurkeztu duen eskaintzen zuzenketak gehitzen 
dira. Zuzenketa hauek editatu eta ezabatu egin ahalko dira. 
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Gehitu botoia sakatzen bada ondorengo pantaila bistaratzen da: 

 

Derrigorrezko eremuak betetzen dira, Gehitu botoia sakatzen da eta zuzenketa 
gehitzen da. 

 

Behin zuzenketa gehituta, bere arrazoia ere gehitu daiteke, aurreko irudian gorriz 
azpimarratuta dagoen aukera erabiliz. 

 

Eskaintzaren zuzenketaren arrazoia deskribatzen da, Gehitu botoia sakatzen da eta 
ondorengo irudian agertzen den bezala arrazoia gehitzen da. Arrazoi hauek editatu eta 
ezabatu egin ahalko dira. 
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V atala: Beste batzuk 

Atal honetan iragarkian argitaratuko diren atal osagarriak gehitu ahal dira. Atal hauek 
editatu eta ezabatu egin ahalko dira. 

 

Gehitu botoia sakatzen bada ondorengo pantaila bistaratzen da: 

 

Derrigorrezko eremuak betetzen dira, Gehitu botoia sakatu eta atala gehitzen da. 

VI atala: Adituen batzordea 

Atal honetan adituen batzordearekin erlazionatutako informazioa gehituko da,  
fitxategiak sartzeko aukera edukiz. 

 

 

5.1.11. Beste informazioa/EBAO fitxa 

Atal hau 5 ataletan bereizten da. Bi eremu motaren arabera bereizi behar da: 

• Editagarriak diren beste hegaltxoetatik jasoz. 

• Hegaltxoan berri modura jasoz. 
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I atala: Adjudikatzeko Ahala 

Atal honek adjudikatzeko ahalaren kontaktu datuei eta erakunde bultzatzaileari 
buruzko iragarkiaren informazioa erakusten du. Baita adjudikatzeko ahalaren mota eta 
bere jarduera mota ere. 

 

II atala: Xedea 

Atal honek kontratuaren xedearen informazioa erakusten du. Ondorengo datuak 
bezala: Erreferentzia zenbakia, CVPak, Kontratu mota, Kontratuaren xedea, 
Estimatutako balioa, Gauzatze tokiak edo Sorten informazioa. Iragarkiaren xedean 
eskuratu ahal den informazioa. 

Profilak ez duen informazioa gehitzea ahalbidetzen digu, adibidez: eskaintzak eta 
Sorten justifikazioa. Kontratuaren deskripzioa, Adjudikazioen irizpideei buruzko 
informazioa, Kontratuaren iraupena, aldaerei, hautagaien mugei edo katalogo 
elektronikoei buruzko informazioa. Baita informazio gehigarria sartzeko aukera ere. 
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III atala: Informazio zuzenbide, ekonomiko, finantza eta teknikoa 
Atal honek profilak ez duen informazioa (zuzenbide, ekonomiko, finantza edo teknikoa) 
zehatzago definitzea ahalbidetzen digu. Adibidez: Partehartze baldintzak, egoera 
ekonomiko eta finantzarioa, ahalmen tekniko eta profesionala, kontratu ezkutuen 
informazioa edo kontratuari buruzko baldintzak. 
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IV atala: Prozedura 

Atal honek adjudikatzeko prozedurari buruzko profilak ez duen informazioa zehatzago 
definitzea ahalbidetzen digu. Adibidez: prozedura mota, ezkutua bada justifikazio 
zehaztu, sistema dinamikoen eta esparru-hitzarmenen kasuan beraien ezaugarri 
propioak. 

 

VI atala: Informazio gehigarria 
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Atal honek kontratuaren informazio gehigarriari buruzko profilak ez duen informazioa 
zehatzago definitzea ahalbidetzen digu. Adibidez: aldizkakotasunari, lan elektronikoei 
edo helegiteen prozedurei buruzko informazioa. Puntu honetan taula desberdinetan 
gehitu ahal ditugu, ditugun Prozeduren Organo desberdinak; helegiteen organoa, 
bitartekotza organoa edo zerbitzuen organoa. 

Azkenik iragarkiaren bidalketa data ezartzea ahalbidetzen digu, automatikoki ezarriko 
dena bidalketaren unean. 

 

Errekurtso organoa iragarkiaren ahalordeari lotutako errekurtso organoarekin 
aurrekargatuta agertuko da. Erabiltzaileak iragarkian erakutsi nahi duen errekurtso 
organoa aldatu dezake. 

 

VI.4.4) Baliabideen aurkezpenei buruzko informazioa errazteko zerbitzua atala ere 
aurrekargatuta agertuko da. Erakunde bultzatzailearen kontaktu teknikoaren 
informazioarekin hain zuzen ere. Aplikazioak erabiltzaileari informazio hau irgaarkian 
aldatzea baimentzen du. 
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5.2. Edizioa 

 

 

 

Aukera honek espedienteak izapidetzeko segida logikoan egin beharreko ondoz 
ondoko argitalpenak egiteko aukera ematen du.  

Administratzailea eta Eskuzko argitalpena profilak dituzten erabiltzaileek erabil 
dezakete aukera hau, baina Argitalpen automatikoa profila dutenek ez. Azken horiek 
kontratazio-espedienteen euren kudeatzailearen bitartez bakarrik izango dute 
iragarkiak editatu eta argitaratzeko bidaltzeko aukera. 

Erabiltzailea atal honetan sartzen denean, aplikazioak formulario bat azalduko du eta, 
bertan, hainbat eremuren bitartez, eskuratu nahi dituen iragarkiak bilatzen lagunduko 
dioten iragazkiak sartu ahal izango ditu.  
 
Erabiltzailea, konektatu ondoren, iragarki hauetara bakarrik sartu ahal izango da: 
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- adjudikatzeko ahala elkartuta dagoen iragarkietara,  
- erakunde bultzatzaileren batekin elkartuta dauden iragarkietara, 
- erakunde izapidetzaileren batekin elkartuta dauden iragarkietara. 
Salbuespena izango da Administratzaile profila; guztietara sar daiteke eta ez dago 
murriztuta. 

Bilaketa egindakoan, iragazki-baldintzekin bat datozen iragarkien zerrenda azalduko 
da. 

 

Pantailak honako informazio hau azalduko du iragarki bakoitzarentzat: 

• Tramitazioaren egoera: Zabalik, Itxita, Hutsik, Atzera egitea/Uko egitea, 
Kontratuaren gauzatzea, Helegitearengatik etetea edo Historikoa. 

• Izenburua. Iragarkia sortzean sartu den kontratuaren izenburua. 

• Adjudikatzeko ahala. 

• Erakunde bultzatzailea. 

• Sortze-data.  

• Denbora zigilatzea. Bertan adierazten da eskatu den azken argitalpenak 
(lehenengo zutabean zehaztutako izapidetzearen egoerari dagokionak) bidezko 
denbora-zigilua jaso duen: Bai / Ez.  

• Espedientearen kodea. 

• Argitaratzeko eskaera. Eskatu den argitaratzeko azken eskaeraren egoera 
adierazten du, lehenengo zutabean zehaztutako izapidetzearen egoerari 
dagokiona: Egin gabe, Argitaratzen, Argitaratuta, Zigilatuta, Baztertuta, 
Okerrekoa, Ezabatuta (xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikusi I. eranskina. 
Argitaratzeko eskaeren egoerak).  
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• Egoera 

• Ekintzak. Aktibatu, Desaktibatu, Aldatu, Argitaratu, Ezeztatu argitalpena, 
Borratu iragarkia, Monitorizatu argitaratzeko eskaerak. 

Iragarkiak honako egoera hauetan egon daitezke: 

• Aktiboa. Iragarkian ekintzak egin daitezkeela adierazi du (Desaktibatu, Aldatu, 
Argitaratu, Ezeztatu argitalpena, Bistaratu argitalpena). Une bakoitzean 
baimendutako ekintzak eskatu den argitaratzeko azken eskaeraren egoeraren 
araberakoak izango dira. 

• Ezaktiboa. Iragarkian egin daitekeen ekintza bakarra Aktibatu dela adierazten 
du. Iragarkiak inoiz ez dira datu-basetik ezabatzen, datu historikoak lantzeko 
beharrezko informazioa mantentzearren. 

Honako ekintza hauek egin daitezke dagoeneko sortu diren iragarkiei dagokienez: 

• Aktibatu. Berriro ipintzen du Aktibo egoeran Ezaktibo egoeran dagoen iragarki 
bat.  

• Desaktibatu. Ezaktibo egoeran ipintzen du iragarkia. 

• Aldatu. Aukera ematen du iragarkiari buruzko datuak aldatzeko.  

• Argitaratu. Iragarki hori argitaratzeko eskaera bidaltzen du. Eskaera Argitaratu 
gabe egoeran ipiniko da. Egiaztatu egin behar da. 

• Ezeztatu argitalpena. Iragarki bat desargitaratzeko eskaera bidaltzen du. 
Okerrekoa egoeran dauden eskaerekin bakarrik erabili ahal izango da. Eskaera 
behar bezala desargitaratzen bada, Ezabatuta egoeran geratuko da. 

• Borratu: Iragarkia fisikoki borratzea, bai edukien kudeatzailean, bai datu-
basean. Administratzaile profila duten erabiltzaileek bakarrik ikusi ahal izango 
dute ekintza hori eta, beraz, eurek bakarrik egin ahal izango dute. 

• Monitorizatu argitaratzeko eskaerak: Iragarkia argitaratzeko eskaerak 
azaltzen ditu, izapidetutakoak zein abiarazita daudenak, horrelakorik edukiz 
gero.  

• Monitorizatu bidalketa: Kontratazio-erregistrora egindako bidalketak azaltzen 
ditu. Izapidetzearen egoera ‘Kontratua gauzatzea’ denean bakarrik agertuko da 
ikono hau. 

• Inkoherentzia desakibatu: Inkoherentziaren datuak erakusten ditu orrialde 
batean 

Iragarkiaren xedetasunen jotzen badugu eta beraren egoera honetariko bat baldin 
bada: Kontratuaren formalizatzea, Adjudikazioa, Kontratuaren aldaketa edota 
Historikoa, kontratuaren atala ikusi ahal izango dugu hurrengo irudian ikus 
daitekeenez: 
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Atal honetan iragarkiaren kontratu elkartu guztiak agertuko dira, kontratu 
bakoitzekorako zerrenda bat adierazten da bakoitzaren aldaketei dagokionez, eta 
guztira lau zerrendek honako informazioa izango dute: xede aldaketak, luzapenen 
aldaketak, epealdi aldaketak eta esleipen aldaketa 

4.2.1.  Monitorizazioa 

Aukera hau egitean, beste leiho bat irekiko du aplikazioak, eta iragarkia argitaratzeko 
eskaerei buruz erabilgarri dagoen informazioa azalduko da bertan. 

 

Eskaera ‘Argitaratu gabe’ egoeran badago eta uneko data baino geroagoko data 
programatua badu, eskaera hori ezeztatzeko aukera emango da. 
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5.2.1. Argitalpenaren monitorizazioa 

Aukera hau egitean, aplikazioak leiho berri bat zabaltzen du, iragarkiaren 
argitalpenaren petizioen informazioa bistaraziz. 

 

Prozesuan dagoen petizioa “Argitaratzeko zain” egoeran badago eta programatutako 
data oraingo data baino geroagoko bada, petizio hori bertan behera uzteko aukera 
emango da. 

5.2.2. Bidalketen monitorizazioa 

Aukera hau egitean, bidalketaren helburuko plataforma aukeratzea behartzen du 
aplikazioak. 

 

Behin aukeratuta, beste leiho bat irekiko du aplikazioak, eta iragarkiaren bidalketari 
buruz erabilgarri dagoen informazioa azalduko da bertan. 
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Zenbait ekintza egin daitezke bidalketa bakoitzaren gainean: 

• Desaktibatu. Ezaktibo egoeran ipintzen du bidalketa. 

• Aktibatu. Berriro ipintzen du Aktibo egoeran Ezaktibo egoeran dagoen 
bidalketa bat.  

• Borratu: Kontratuaren egoera Bateratua ez denean bakarrik agertuko da 
ekintza hau.  

• Ordainagiria deskargatu: Kontratuaren egoera “Bateratuta” eta tramitazioaren 
egoera “Bidalketa zuzena” denean bakarrik agertuko da ekintza hau. 
Kontratuaren bateratze ordainagiria deskargatzea ahalbidetzen du. 

• Kontratua bateratzea: Kontratuaren egoera “Bateratuta” ez denean eta 
tramitazioaren egoera “Bidalketa zuzena” denean bakarrik agertuko da ekintza 
hau. Aukeratutako kontratuaren bateratzea egitea ahalbidetzen du eta 
erabiltzailearen egiaztapena eskatzen da. 

• Zuzendu beharreko eremuak erakutsi: Formularioan dauden erroreen 
zerrenda erakusten du, adibidez, bete ez diren derrigorrezko eremuak. 

Edozein unetan, erabiltzaileak PDF edo Excel ikonoak sakatu ditzake, aukeratutako 
plataforman iragarkiarekin lotutako bidalketen zerrenda ikusteko. 

Gainera, beti egin daiteke bidalketen egoeren eguneraketa bat “Egoera eguneratu” 
botoiarekin. Akatsa duten kontratuen bidalketak existitzen badira, “Birbidali” botoia 
erakusten da, aukeratutako plataformara kontratuak berrio bidaltzeko. 
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5.3. Argitalpenak 

 

Aukera honekin, iragarkien argitalpenak ikus daitezke. Era berean, aukera dago 
iragarki bat aldez aurreko iragarkiekin lotzeko. 

Erabiltzaile-profil guztiei baimendutako aukera da hau. 

Erabiltzaileak bilaketa-iragazki bat aurkituko du atal honetan, eta beharrezkotzat jotzen 
dituen datuak sar ditzake bertan.  

Iragarkiak bilatzeko iragazkiaren kasuan bezala, kasu honetan ere konektatutako 
erabiltzaileak elkartuta dituen Adjudikatzeko ahalei egongo da murriztuta bilaketa. 
Salbuespena izango da Administratzaile profila, ahal guztietara sartu ahal izango baita. 

Bilaketa egindakoan, iragazkiarekin bat datozen argitalpen guztien zerrenda azalduko 
da.  

Hona hemen zerrendaren itxura: 
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Pantailak honako informazio hau azalduko du iragarki bakoitzarentzat: 

• Izapidetzearen egoera: Zabalik, Itxita, Atzera egitea/Uko egitea, Kontratuaren 
gauzatzea, Hutsik, Helegitearen etetea edo Historikoa. 

• Izenburua. Iragarkia sortzean sartu den kontratuaren izenburua. 

• Aldez aurreko iragarkiaren izenburua. Lotuta duen aldez aurreko iragarkiaren 
izenburua azaltzen du. 

• Adjudikatzeko ahala. 

• Erakunde bultzatzailea. 

• Argitaratze-data. Eskatu den azken argitalpenaren data adierazten du, 
lehenengo zutabean zehaztutako izapidetzearen egoerari dagokiona.  

• Ekintzak. Bistaratu argitalpena, Lotu aldez aurreko iragarki bati. 

5.3.1. Bistaratu argitalpena 

Aukera hau egitean, beste leiho bat irekiko du aplikazioak, eta iragarki horretarako 
azken argitalpenari buruz erabilgarri dagoen informazioa azalduko da bertan. 
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5.3.2. Lotu aldez aurreko iragarki bati 

Aukera hau egitean, aldez aurreko iragarki guztien zerrenda azalduko du aplikazioak 
eta bilaketa iragazki bat. Erabiltzaileak bilatu egin beharko du eta esku artean duen 
iragarkiarekin lotuta dagoena hautatu beharko du. 

 

Lotu nahi den aldez aurreko iragarkia hautatu ondoren, “Onartu” botoia sakatu beharko 
du erabiltzaileak, lotura gordeta gera dadin eta iragarkia berriro argitara dadin. 
Prozesuak egiaztapena eskatzen du. 
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5.4. Kontratu txikien argitalpen masiboa 

 
Kontratu txikiak kontratatzailearen Profilean modu sinplifikatuan argitaratzeko 
mekanismoa abian jarrita, aldatu egin da orain arteko jardunbidea; hala, ez da 
kontratuz kontratuko karga arrunta egiten, ezta sistemen arteko web zerbitzuen 
konexio bidezko karga ere.  

Karga masiboko mekanismoaren bidez, kontratu horiek ez dira berehala argitaratzen; 
beraz, hiru une bereizten dira, izapidegileari abisua emateko prozesuei lotuta: 
 

• Formularioa kargatzea: unean bertan balioztatzen da, eta, akatsen bat 
badago, une horretantxe jakinarazten zaio karga egiten ari den pertsonari.  

• Formularioko kontraturen bat akatsekin argitaratzea: mezu elektroniko bat 
sortzen da, izapidegileari horren berri emateko.  

• Kontratu guztiak zuzen argitaratzea: mezu elektroniko bat sortzen da, zuzen 
argitaratu direla adierazteko.  

 
Ondoren, prozedura modu sinplifikatuan azaltzen da.  
Kontratatzailearen profileko hasierako pantailan, beste lan-aukera bat gehitu zaie 
Berria, Edizioa eta Argitalpenak aukerei: Kontratu txikiak argitaratzea. 

 
 
Erabiltzailea formulario batera sartuko da, eta egin beharreko kargari buruzko 
informazio hau adieraziko du:  

• Eremua  

• Botere esleitzailea  

• Erakunde sustatzailea  

• Kontratazio organoa  

Datu orokor horiek honako espezialitateak dituzte: 
 

o Erakunde bakar bateko pertsonen kasuan, datuak automatikoki kargatuko 
dira.  

 
o Hainbat erakundetako erabiltzaileen kasuan, beren erakundeen zerrenda 

eskainiko zaie, egoki dena hauta dezaten.  
 

• Karga egiten ari den erabiltzailearen IFZ: lan-saioa irekita daukan 
erabiltzailearena eskainiko da, aurretik kargatuta. Editagarria da.  

• Helbide elektronikoa: erabiltzaileari dagokiona kargatuko da berez, eta 
jarraian azalduko diren kontratu txikien karga masiboko prozesuaren abisuak 
jasoko ditu bertan. Editagarria da.  

• Fitxategia: Kargatu nahi den fitxategia erantsi beharko da.  
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Pantailaren itxura honakoa izango da: 

 
Prozesu osoa egingo da lan-pantaila berean; txantiloia deskargatzetik hasi eta 
kontratuak dituen fitxategia kargatzera:  

• Erabiltzaileak txantiloia / eredua deskargatu ahal izango du, karga formulariotik 
bertatik: Txantiloia deskargatzeko funtzionalitatea.  

• Gehitu beharreko fitxategiak (Gehitu)  

o Adierazitako formatua izan behar du eta 

o 2.000 lerro gehienez ere.  

• Formularioaren zehaztapenak ez betetzekotan, ez da karga burutuko. Hala ere, 
une horretan bertan, abisua igorriko zaio erabiltzaileari, errore mezu baten 
bidez, jakinarazteko ez dela erabili fitxategia kargatzeko erabili beharreko 
formatua.  

Aplikazio informatikoaren bidez informazioa balioztatu eta argitaratzeko prozesuak 
honako ekintza hauek jasotzen ditu: 

 
1. BALIOZTATZE FORMALA. Profilak lehenengo balioztatze bat egingo du 

fitxategiaren kargaren hasieran (Gehitu) eta honako hau egiaztatuko da: 
a. Excel formatua eta  
b. bertan jasotako datu mota.  

Baldintza horiek betetzen ez badira, erabiltzaileari abisua emango zaio unean 
bertan, errore mezu baten bidez, eta ezin izango da fitxategia guztiz kargatu. 

2. BALIOZTATZE MATERIALA. Behin erabiltzaileak Excel fitxategia kargatzen 
duenean, bigarren balioztatzea egiten da, datuak zuzenak diren egiaztatzeko.  

a. ERRORE ABISUA. Linearen baten datuak zuzenak ez direla 
hautematen bada, mezu bat bidaliko zaio erabiltzaileari, zein datu 
zuzendu behar dituen jakin dezan.  

b. ARGITARATZE OSOA. Excel fitxategia ez da prozesatuko, harik eta 
datu guztiak zuzenak izan arte:  

i. Excelak erroreak baditu, beharrezkoa izango da  
1. Denak zuzentzea eta  
2. Excel osoa berriz kargatzea.  

ii. Behin fitxategia guztiz balioztatuta dagoenean, argitaratze-
prozesua burutuko da.  

iii. Prozesuak Excel fitxategi bakoitzean sartutako kontratu txiki 
guztiak argitaratuko ditu.  

c.  
3. ARGITARATZE ABISUA. Egunero, prozesu bat beteko da 08:00etan.  

a. Prozesu horretan kontratu txikien karga masibo guztiak berrikusiko dira, 
eta  

b. mezu elektroniko bat bidaliko zaie izapidegileei, beren fitxategia ondo 
prozesatu bada eta eskaera guztiak Profilean argitaratuta badituzte.  

Behin kontratuak argitaratuta, sistemak berak eragiketa gehigarriak egingo ditu 
horietarako; hala, automatikoki:  
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• Revascon-era bidaliko dira kontratuak, eta, hortik abiatuta, sortuko diren 
gardentasun-txostenenetara gehituko dira,  

• Egoera aldatu eta Bukatua jarriko da.  
 

5.5. Karga masiboko kontratu txikietarako sarbidea 
Kontratatzailearen profilean, EDITATU aukeraren bidez erregistratzen diren kontratu 
txikiek ohiko moduan funtzionatuko dute, orain arte bezala.  
Karga masiboko prozesu honen bidez kargatutako kontratu txikiek web zerbitzuetatik 
datozen iragarkien moduan funtzionatzen dute (espediente kudeatzaileak):  
Iragarkien bilaketa irizpideen artean, “Kontratu txikien argitalpena” funtziora sartuta, 
argitalpen Espediente kudeatzaile baten bidez argitalpen-aukera hautatuz egingo da 
bilaketa: 

 

Aurrez ezarritako datuen eskemak gordetzen direnez, izapidegileek ez dituzte eskura 
izango JASO sisteman eskuz sartzen diren kontratu txikiek dituzten aldatze-aukerak. 

5.6. Kontratu txikien karga masiboaren ezabatze eskaera 

Aukera honek argitaratu diren kontratu txikien karga masiboa ezabatzeko aukera 
baimentzen du. 

 

Karga masiboko kontratu txikien ezabatzea ez da berehala egiten, hortaz, bi une koka 
daitezke: 

• Ezabatze eskaera: Karga masiboaren baliozko identifikatzailea sartzerakoan 
ezabatze eskaera bat sortzen da non administratzaileak ebatziko duen. 
Eskatzaileari posta elektronikoz mezu bat bialduko zaio ezabatze eskaeraren 
zenbakiarekin. 

• Ezabatze-erabaki eskaera: Profil administratzaileak ezabatzearen eskaeraren 
erabakia hartuko du “Eskaerak iragarkietan” aukerako sail administrazioan 

Prozedura, ondoren, era simplifikatuan deskribatzen da.  

Kontratatzailearen profileko hasierako pantailako aukeran: Kontratu txikien 
argitalpen masiboa. 
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Erabiltzailea karga masiboaren identifikatzailea sartu behar duen formulario batera 
iritsiko da ezabatzeko eskaera egin ahal izateko. Karga masiboaren identifikatzailea 
email bidez jasoko du erabiltzaileak kontratu txikien karga masibo bat argitaratu 
ondoren. 

Karga masiboaren identifikatzailea baliozkoa izan behar da 

Karga masiboaren identifikatzailea baliozkotzat ematen denean, erabiltzaileak 
ezabatze eskaeraren zenbakia jasoko du, baita emailez ere. 

 

5.7. Kontratu txikien karga masiboaren ezabatze eskaeren 
erabakia 

Behin karga masiboaren kontratu txikien ezabatze eskaera sortua, administratzaileak 
eskaera analizatu ahal izango du eta funtzean onartu edo uko egin diezaioke. 

Eskaera onartzeko edo atzera botatzeko administrazio atalera jo beharko da “Eskaerak 
iragarkietan” aukerara. 

 

Bilatzailean “Ezabatze masiboa” eskaera motarengatik bilatu daiteke kontratu txikien 
karga masiboen ezabatze eskaerak aurkitu ahal izateko. 
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Behin ezabatze eskaera aurkiturik xehetasunera jo beharko da eskaera onartzeko 
edota atzera botatzeko. 
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Xehetasunean, oharrak gehitu, eskaera onartu edo eskaera atzera botatzeko aukerak 
izango ditugu. 
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Eskaera atzera botatzen baldin bada, derrigorrezkoa da arrazoiak betearaztea, bai 
gaztelaniaz zein euskeraz. 

Eskaera onartzen baldin bada, iragarkiak ezabatzeko prozesua martxan jarriko da. 
Prozesu honek sartutako karga masiboaren identifikatzailearen iragarkiak ezabatuko 
ditu kontratatzaileen profiletik eta revascon aplikazioetatik.  

Behin prozesua bukaturik, bai onartu edo atzera botatzeko kasuetan, eskaera egin 
duen erabiltzaileari email bidez abisatuko zaio bere eskaeraren emaitzarekin.  
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6. Aldez aurreko iragarkiak 

Menu nagusiko Aldez aurreko iragarkiak kapituluan dauden aukerek aldez aurreko 
iragarkiak/aurretiazko merkatu kontsultak editatu, argitaratzeko bidali eta ikusteko 
aukera ematen diete erabiltzaileari. Aldez aurreko iragarkiak edota aurretiazko merkatu 
kontsultak hautazko jakinarazpenak dira, eta organo batek edo antolaketa-unitate 
batek aurreikusi dituen etorkizuneko kontratazioei buruzko informazioa ematen diete 
lizitatzaileak izan daitezkeenei. Ez dute hornidura jakin bati edo espediente zehatz bati 
buruzko informazioa eman behar ezinbestean. 

Menu nagusiak hiru aukera eskaintzen ditu, eta horien bitartez erabiltzaileak iragarkiak 
kudeatu ahal izango ditu: 

• Berria. Aldez aurreko iragarki berri bat sortu eta argitaratzeko aukera ematen 
du. 

• Edizioa. Aukera ematen du aldez aurreko iragarki bati buruzko datuak 
aldatzeko eta argitaratzeko. 

• Argitalpenak. Aldez aurreko iragarkiak ikusteko aukera ematen du. 

Erabiltzaile-profil guztiek dute baimena Berria eta Edizioa aukerak erabiltzeko, aldiz 
Argitalpenak aukera Administratzaile, Argitalpen automatikoa eta Argitalpenen 
manuala profilek bakarrik. 

6.1. Berria 
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Aukera honekin, aldez aurreko iragarki edo aurretiazko merkatu kontsulta berri bat 
sortu eta argitara daiteke. Erabiltzaile-profil guztiei baimendutako aukera da hau. 

Erabiltzailea aukera honetan sartzean, atalka egituratutako formularioa azaltzen du 
aplikazioak, atal bakoitza erlaitz batean ipinita:  

• I. atala: Sarrera. 

• II. atala: Organismoak. 

• III. atala: Kontratuaren xedea. 

• IV. atala: Datu ekonomikoak. 

• V. atala: Fitxategiak 

• VI. Atala: Aholkulariak 

Formulario hau erabiltzaileak Edizioa aukeratik aldez aurreko iragarki bat edo 
aurretiazko merkatu kontsulta bat eskuratzeko eta beste argitalpen batzuk egiteko 
ikusten duen berbera da. Baina Berria aukeratik sartzean guztiz hutsik agertuko da 
formularioa, eta Edizioa aukeratik sartzean aurretiaz sartutako datuak azalduko dituzte 
eremuek. 

Kasu bietan (Berria eta Edizioa), erabiltzailea elkartuta dituen Adjudikatzeko ahalei 
murriztuta egongo da, edo/eta elkartuta dituen erakunde bultzatzaileei edo kontratazio-
mahaiei, horrelako elkarketarik izanez gero. Salbuespena izango da Administratzaile 
profila, ahal guztietara sartu ahal izango dela. 

Erabiltzailea askatasun osoz ibil daiteke erlaitzetatik, eta nahitaez bete beharreko 
eremuren bat bete ez badu bakarrik ukatuko zaio erlaitz batetik bestera igarotzea, 
aplikazioak berak adieraziko duela zein den eremu hori. 

Erabiltzaileak uneoro sakatu ahal izango du PDF ikonoa, iragarkia gordetakoan nola 
geratuko den ikusteko. 

Eskatutako informazioa sartu ondoren, ekintza bi hauek egin ahal izango ditu 
erabiltzaileak: 

• Gorde. 

• Argitaratu. 

“Gorde” botoia sakatuz gero, elementu berriari buruzko informazioa gordeko da, baina 
ez da hori argitaratzeko eskaera bidaliko. Aldiz, “Argitaratu” botoia sakatuz gero, 
elementu berriari buruzko datuak gordetzeaz gain, hori argitaratzeko eskaera bidaliko 
da. 

Jarraian derrigorrezko, aukerako eta baldintzazko eremuak bistaratzen diren taulak 
agertzen dira. 

Taula bakoitza aldez aurreko iragarki berria eta aldez aurreko iragarkiaren edizio 
pantaila atal batekin bat dator. 

Jarraian hegaltxo bakoitzeko eremuak zehazten dira. 
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6.1.1. Sarrera 

Atal honetan kontratuaren ezaugarri nagusiak zehazten dira. 

 

Atal honetako eremuak ondorengoak dira: 

• Mota. Balizko balioak: Aldez aurreko informazio iragarkia edo Aurretiazko 
merkatu kontsulta 

• Kontratuaren izenburua gazteleraz 

• Kontratuaren izenburua euskaraz 

• Eraginaren amaiera data 

• Egungo egoera. Balizko balioak: Indarrean edo Historikoa. 

• Programatutako data: Alde aurreko iragarkia argitaratzeko programatutako 
data. Ez bada ezer jartzen berehala argitaratuko da. 

• Babestutako tailerrentzat erreserbatuta 

• Babesturiko lanbide programa batean egikaritu 

• Esleipen prozedura 

Aurreko irudiko derrigorrezko eremu guztiak betetzen ditugu eta hurrengoko atalera 
pasatzen gara. 
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6.1.2. Organismoak 

Atal honetan kontratazioan parte hartzen duten organismoak adierazten dira. 
Erabiltzaileak administratzailea profila baldin badu, edozein Eremu, Adjudikatzeko Ahal 
eta Erakunde bultzatzaile aukeratu dezake. Aldiz erabiltzaileak beste profil bat badu, 
bere profilari lotutako organismoak bakarrik aukeratu ditzake. 

Atal honetako eremuak ondorengoak dira: 

• Eremua 

• Adjudikatzeko Ahala 

• Erakunde Bultzatzailea 

• Ahal mota: Defektuz  

• Tipo de poder: Se cargará por defecto con el tipo de poder del Poder 
adjudicador seleccionado y se podrá modificar a nivel de anuncio previo (no se 
modifica el tipo asignado al poder adjudicador). 

• Principal actividad: Se cargará por defecto con la actividad principal 
seleccionado y se podrá modificar a nivel de anuncio previo (no se modifica el 
tipo asignado a la actividad principal). 

• El contrato es adjudicado por una central de compras 

• Kontaktu Teknikoa 

• Kontratu Administratiboa 

 

Kontaktu teknikoa gehitzeko Gehitu botoia sakatu behar da eta ondorengo pantaila 
bistaratzen da: 
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Behintzat derrigorrezko eremuak betetzen dira eta Gehitu botoia sakatzen dugu. 

 

Behin kontaktua gehituta, irudian azpimarratutako ikonoa sakatuz editatu egin daiteke 
eta zakarrontzia ikonoarekin ezabatu. 

Kontaktu administratiboa modu berdinean sartzen da. Behin derrigorrezko datuak 
sartuta, hurrengokora pasatzen gara dagokion hegaltxoan sakatuz. 

6.1.3. Kontratuaren xedea 

Atal honetan kontaktuaren beraren ezaugarriak zehazten dira. 

Atal honetako eremuak ondorengoak dira: 

• Kontratu mota 

• Kontratuaren xedea gazteleraz 

• Kontratuaren xedea euskaraz 

• CPVak 

• Gauzatze nagusiaren tokia Europar Batasunean? Balizko balioak Bai/Ez. 

• NUTS: Ikusgai Gauzatze nagusiaren tokia Europar Batasunean? balioa Bai 
bada. 

• Gauzatze nagusiaren tokien herrialdeak: Ikusgai Gauzatze nagusiaren tokia 
Europar Batasunean? balioa Ez bada. 

• Kontratazio Publikorako Hitzarmenaren bidez estalitako Kontratua: Balizko 
balioak Bai/Ez. 

• Sailkako zatiketa?: Balizko balioak Bai/Ez. 
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• Oharrak gazteleraz 

• Oharrak euskaraz 

• Argitaratuko ez diren barrurako notak gazteleraz 

• Argitaratuko ez diren barrurako notak euskaraz 

 

CPVak gehitzeko Gehitu botoia sakatzen da eta ondorengo pantaila bistaratzen da: 
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CPVa aukeratzen da eta kontratuaren xedera gehitzen da. 
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Nahitaezkoa da gehitutako CPVa nagusi bezala markatzea, aurreko irudian 
azpimarratutako ikonoa sakatuz. 

Beste alde batetik, Ez markatzen bada Gauzatze nagusiaren tokia Europar 
Batasunean?, goitibeherako zerrenda bat bistaratzen da gauzatze nagusiaren tokien 
herrialdea aukeratzeko, ondorengoko irudiak azaltzen den moduan, eta  kontratuaren 
xedera gehitu. 

 

Aldiz Bai markatzen bada, NUTSen zerrenda erakusten da: 
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Biak markatu behar dira nagusi moduan. 

 

Behin gainerako derrigorrezko datuak sartuta, hurrengoko atalera pasatzen gara 
dagokion hegaltxoan sakatuz. 

6.1.4. Datu ekonomikoak 

Atal honetan kontratuaren datu ekonomikoak adierazten dira, adibidez estimatutako 
balioa, aurrekontua BEZarekin eta BEZik gabe edo oharrak. 

Atal honetako eremuak ondorengoak dira: 

• Estimatutako balioa 

• Kontratuaren aurrekontua BEZik gabe. 

• Kontratuaren aurrekontua BEZarekin. 

• Aurrekontuaren oharrak gazteleraz. 

• Aurrekontuaren oharrak euskaraz. 

• Sortak: Ikusgai dago “Kontratuaren xedea” atalean “Sailkako zatiketa?” 
markatuta badago. 

• “Kontratuaren xedea”-n CPV-ak eta NUTS-ak gehitu behar dira, ondoren hauek 
Sortetan sailkatu ahal izateko. 
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Sorta bat sortzeko gehitu botoian sakatzen da eta ondorengoko irudian agertzen diren 
derrigorrezko datuak betetzen dira: 

 

“Kontratuaren xedea”-n gehitutako NUTS-ak automatikoki kargatuta agertuko dira. 

Behin atal honetako derrigorrezko datuak sartuta, hurrengoko atalera pasatzen gara 
dagokion hegaltxoan sakatuz. 

6.1.5. Fitxategiak 

Atal honetan fitxategiak adierazten dira. 
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Fitxategi bat eransteko gehitu botoia sakatu behar da nahi dugun fitxategia gehitzeko. 
Horrez gain derrigorrezkoa den informazioa bete behar dugu.  

 

Datu guztiak bete eta gero, behekaldean dagoen Gehitu botoia sakatzerik besterik ez 
dago. 

6.1.6. Argitalpenak 

Atal honetan EBAOko argitalpenekin lotutako datuak kudeatu edota beste euskarri 
batean argitaratuko den aurreikusitako eguna kudeatu ahal izango duzu. Azken taulan 
ere ikusi ahal izango duzu, kontratistak profilatu egin diren argitalpenak eta dagokion 
orduaren zigilua deskargatu. 

 

6.1.7. Aholkulariak 

Atal honetan aholkulariak adierazten dira. Atal hau bakarrik ikusiko da Sarrera atalean 
aldez aurreko aragarkien mota Aurretiazko merkatu kontsulta denean. 



 

©Contratación Pública en Euskadi    Orrialdea 139 
27/05/2019/04/25          

 

 

Aholkulari bat gehitzeko, gehitu botoia sakatu behar da eta gero sozietatearen izena 
eta arrazoia bete. 

 

Aholkularia gehitu eta gero, fitxategiak erantsi ahal dizkiozu Fitxategia gehitu ikonoa 
sakatuz. Fitxategia erantsten den pantailan aholkulariaren datuak ere agertuko dira. 
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6.2. Edizioa 

 

Aukera honekin, aldez aurreko iragarkiak aldatu eta argitara daitezke. Erabiltzaile-profil 
guztiei baimendutako aukera da hau. 

Erabiltzaileak bilaketa-iragazki bat aurkituko du atal honetan, eta beharrezkotzat jotzen 
dituen datuak sar ditzake bertan. Konektatutako erabiltzaileak elkartuta dituen 
Adjudikatzeko ahalei eta/edo erakunde bultzatzaileei eta/edo kontratazio-mahaiei 
egongo dira murriztuta Adjudikatzeko ahalaren datuak. Salbuespena izango da 
Administratzaile profila duen erabiltzailea, ahal guztietara sartu ahal izango dela. 
Bilaketa egindakoan, iragazkiarekin bat datozen iragarki guztien zerrenda azalduko da. 
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Hona hemen zerrendaren itxura: 

 

Pantailak honako informazio hau azalduko du aldez aurreko iragarki bakoitzarentzat: 

• Izenburua. Iragarkia sortzean sartu den kontratuaren izenburua. 

• Egungo egoera: Balizko balioak: Indarrean edo Historikoa. 

• Adjudikatzeko ahala. 

• Erakunde bultzatzailea. 

• Sortze-data.  

• Denbora zigilatzea. Aldez aurreko iragarkiak bidezko denbora-zigilua jaso 
duen adierazten du: Bai / Ez. 

• Argitaratzeko eskaera. Aldez aurreko iragarkia argitaratzeko eskaeraren 
egoera adierazten du: Egin gabe, Argitaratzen, Argitaratuta, Zigilatuta, 
Baztertuta, Okerrekoa, Ezabatuta (xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikusi I. 
eranskina. Argitaratzeko eskaeren egoerak).  

• Egoera: Balizko balioak: Aktibo edo Ezaktibo. 

• Ekintzak. Aktibatu, Desaktibatu, Aldatu, Ezeztatu argitalpena, Borratu iragarkia, 
Monitorizatu argitaratzeko eskaerak. 

Aldez aurreko iragarkiak honako egoera hauetan egon daitezke: 
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• Aktiboa. Iragarkian ekintzak egin daitezkeela adierazten du. Une bakoitzean 
baimendutako ekintzak eskatu den argitaratzeko azken eskaeraren egoeraren 
araberakoak izango dira. 

• Ezaktiboa. Aldez aurreko iragarkian egin daitekeen ekintza bakarra Aktibatu 
dela adierazten du. Aldez aurreko iragarkiak inoiz ez dira datu-basetik 
ezabatzen, datu historikoak lantzeko beharrezko informazioa mantentzearren. 

Honako ekintza hauek egin daitezke dagoeneko sortu diren iragarkiei dagokienez: 

• Aktibatu. Berriro ipintzen du Aktibo egoeran Ezaktibo egoeran dagoen aldez 
aurreko iragarki bat.  

• Desaktibatu. Ezaktibo egoeran ipintzen du aldez aurreko iragarkia. 

• Aldatu. Aukera ematen du aldez aurreko iragarkiari buruzko datuak aldatzeko.  

• Ezeztatu argitalpena. Aldez aurreko iragarki bat desargitaratzeko eskaera 
bidaltzen du. Okerrekoa egoeran dauden eskaerekin bakarrik erabili ahal 
izango da. Eskaera behar bezala desargitaratzen bada, Ezabatuta egoeran 
geratuko da. 

• Borratu: Iragarkia fisikoki borratzea, bai edukien kudeatzailean, bai datu-
basean. Administratzaile profila duten erabiltzaileek bakarrik ikusi ahal izango 
dute ekintza hori eta, beraz, eurek bakarrik egin ahal izango dute. 

• Monitorizatu argitaratzeko eskaerak: Iragarkia argitaratzeko eskaerak 
azaltzen ditu, izapidetutakoak zein abiarazita daudenak, horrelakorik edukiz 
gero. 

• Monitorizatu bildaketa: Kontratazio erregistrora bidalitako bidalketak 
erakusten ditu. 

6.2.1. Monitorizazioa 

Aukera hau egitean, beste leiho bat irekiko du aplikazioak, eta iragarkia argitaratzeko 
eskaerei buruz erabilgarri dagoen informazioa azalduko da bertan. 
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Eskaera ‘Argitaratu gabe’ egoeran badago eta uneko data baino geroagoko data 
programatua badu, eskaera hori ezeztatzeko aukera emango da. 

6.2.2. Bidalketen monitorizazioa 

Aukera hau egitean, bidalketaren helburuko plataforma aukeratzea behartzen du. 

Behin aukeratuta, aplikazioan leiho berri bat zabaltzen du eskuragarri dagoen 
iragarkiaren bidalketen informazioa bistaratzeko. 
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Bidalketa bakoitzeko ondorengo ekintzak egin daitezke: 

• Deskatibatu: Bidalketa bat Desaktibatuta egoeran jartzen du. 

• Aktibatu: Desaktibatuta egoeran dagoen bidalketa Aktibatuta egoeran jartzen 
du. 

• Ezabatu: Ekintza hau kontratuaren egoera ez bateratuta denean bakarrik 
agertuko da. 

Edozein momentutan, erabiltzaileak PDF eta Excel ikonoak erabili ditzake, iragarkia 
publikatuta nola gelditu den ikusteko. 
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6.3. Argitalpenak 

 

Aukera honekin, argitaratutako aldez aurreko iragarkiak ikus daitezke. Administratzaile, 
argitalpen automatizatua eta argitalpen manuala profilei baimendutako aukera da hau. 

Erabiltzaileak bilaketa-iragazki bat aurkituko du atal honetan, eta beharrezkotzat jotzen 
dituen datuak sar ditzake bertan. Konektatutako erabiltzaileak elkartuta dituen 
eremuari, ahalei eta erakunde bultzatzailei egongo dira murriztuta Adjudikatzeko 
ahalaren datuak. Salbuespena izango da Administratzaile profila duen erabiltzailea, 
eremu, ahal eta erakunde bultzatzaile guztietara sartu ahal izango baita. Bilaketa 
egindakoan, iragazkiarekin bat datozen aldez aurreko iragarki guztien zerrenda 
azalduko da.  Hona hemen zerrendaren itxura: 
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Pantailak honako informazio hau azalduko du iragarki bakoitzarentzat: 

• Izenburua. Iragarkia sortzean sartu den kontratuaren izenburua. 

• Egungo egoera: Balizko balioak: Indarrean edo Historikoa. 

• Adjudikatzeko ahala. 

• Erakunde bultzatzailea. 

• Argitaratze-data. Aldez aurreko iragarkia Euskadi.net-en argitaratzeko azken 
eskaeraren data. 

• Ekintzak. Bistaratu argitalpena. Aldez aurreko iragarki horri buruzko azken 
argitalpenaren informazio guztia ikusteko aukera ematen du. 
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7. Berrien ohola 

7.1. Berrien oholaren kudeaketa 

 

Pantaila honetan ondorengo ekintzak egin daitezke: 

• Alta (7.1.1 Alta) 

• Egoerak eguneratu 

• Aldatu (7.1.2 Aldaketa) 

• Ezabatu 

• Argitaratu, berrien oholean eginte da argitaratzea. 
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7.1.1. Alta 

 

Behin datuak beteta, “Onartu” sakatzen da aldaketak gordetzeko edo “Itzuli” berriro 
zerrendara bueltatzeko. 

7.1.2. Aldaketa 

 

Behin datuak beteta, “Onartu” sakatzen da aldaketak gordetzeko edo “Itzuli” berriro 
zerrendara bueltatzeko. 
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8. Sarbide interesgarriak 

 

Atal honetan funtzionalitate eta tresna gehigarrietara sarbideak aurkituko dira. 
Aurkituko diren aukerak ondorengoak dira: 

• REVASCON, Kontratuen Erregistrora sarbidea. 

• DEUC Zerbitzua linean, DEUC Europan orrira sarbidea. 

• DEUK argibideak, DEUC betetzearen izapidetzaileentzat laguntza 
dokumentua. 
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9. Harpidetzak 

9.1. Adjudikatzeko ahalera harpidetza 

 

Aukera honek adjudikatzeko ahaletara harpidetzak kontsultatzea ahalbidetzen du. 
Administratzaile, Argitalpen automatikoak eta eskuzko argitalpenak profilei 
baimendutako aukera da. 

Erabiltzaile bat atal honetara sartzen denean, bilaketa egiteko iragazki bat aurkituko du 
nahi dituen datuak sartzeko. 

Erabiltzaileak bilaketa-iragazki bat aurkituko du atal honetan, eta beharrezkotzat jotzen 
dituen datuak sar ditzake bertan. Konektatutako erabiltzaileak elkartuta dituen 
eremuari, ahalei eta erakunde bultzatzailei egongo dira murriztuta Adjudikatzeko 
ahalaren datuak. Salbuespena izango da Administratzaile profila duen erabiltzailea, 
eremu, ahal eta erakunde bultzatzaile guztietara sartu ahal izango baita. Bilaketa 
egindakoan, iragazkiarekin bat datozen aldez aurreko iragarki guztien zerrenda 
azalduko da.  

Hona hemen zerrendaren itxura: 
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Taulak honako informazio hau azalduko du harpidetza bakoitzarentzat: 

• Adjudikatzeko ahala. 

• Erakunde bultzatzailea. 

• Kontaktu izena. Harpidetzaren pertsona arduradunaren izena. 

• Enpresa: Enpresa harpidedunaren izena. 

• E-maila: Harpidedunaren kontaktuaren helbide elektronikoa. 

• Telefonoa: Harpidedunaren kontaktuaren telefono zenbakia. 

• Harpidetza mota: Adjudikatzeko ahalaren zein iragarkirentzat aplikatzen den 
harpidetza adierazten du (Iragarki guztiak, Iragarki berriak bakarrik…). 

Edozein momentutan, erabiltzaileak PDF eta Excel ikonoak erabil ditzake, 
adjudikatzeko ahalei harpidetutako zerrenda ikusteko. 
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10. Erabiltzaileak 

Aukera honekin Kontratatzailearen profilaren erabiltzaileei alta eman, aldatu eta baja 
emateko aukera dago.  

Administratzaile profila duten erabiltzaileak bakarrik sar daitezke aukera honetan, eta 
edozein erakundetako erabiltzaileek eta erakunde-ikuskatzailearen profila duten 
erabiltzaileek (erakunde berekoak diren erabiltzaileak bakarrik kudeatu ahal izango 
dituzte) kudeatu ahal izango dute. 

10.1. Erabiltzaileen kudeaketa 

Erabiltzailea atal honetan sartzen denean, aplikazioak formulario bat azalduko du eta, 
bertan, hainbat eremuren bitartez, erabiltzaile zehatz bat aurkitzen lagunduko dioten 
iragazkiak sartu ahal izango ditu. Era berean, aukera egongo da erabiltzaile bati alta 
emateko.  

 

Bilaketa egindakoan, iragazki-baldintzekin bat datozen erabiltzaile guztien zerrenda 
azalduko da. 
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Bilaketaren emaitza ezberdina izango da erabiltzailearen profilaren arabera: 
Erabiltzaileak Administratzaile profila badu, Kontratatzailearen profilaren erabiltzaile 
guztiak agertuko dira zerrendan, baina Erakunde-ikuskatzailearen profila badu, bere 
erakunde berekoak diren erabiltzaileak baino ez dira agertuko. Pantailak honako 
informazio hau azalduko du Erabiltzaile bakoitzarentzat: 

• Izena. 

• IFZ. 

• Erabiltzaile-profila: Administratzailea / Erakunde-ikuskatzailea / Argitalpen 
automatikoa / Eskuzko argitalpena. 

• Erabiltzailearen egoera: Aktiboa ala Ezaktiboa. 

• Erakunde bultzatzailearekin elkartuta: Bai ala ez, erabiltzailea elkartuta 
dagoen ala ez kontuan hartuta. 

• Erabiltzailearentzat baimendutako ekintzak: Aktibatu, Desaktibatu, Aldatu 
ala Argitaratu. 

Erabiltzaileak honako egoera hauetan egon daitezke: 

• Aktiboa. Erabiltzailea Kontratatzailearen profilaren administrazioko 
langileentzako aplikaziora sar daitekeela adierazten du, betiere esleituta duen 
profilari dagozkion sarrera-eskubideekin. 
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• Ezaktiboa. Erabiltzaileak Kontratatzailearen profilaren administrazioko 
langileentzako aplikaziora sartzeko baimena galdu duela adierazten du. 
Erabiltzaileak inoiz ez dira datu-basetik ezabatzen, datu historikoak lantzeko 
beharrezko informazioa mantentzearren. 

Honako ekintza hauek egin daitezke Kontratatzailearen profilean alta emanda dauden 
Erabiltzaileei dagokienez: 

• Aktibatu. Aukera ematen du Ezaktibo egoeran dagoen Erabiltzaile bat berriro 
Aktibo egoeran ipintzeko. Egiaztatu egin behar da. 

• Desaktibatu. Aukera ematen du Erabiltzaile bat Ezaktibo egoeran ipintzeko, 
inguruabarren batengatik Kontratatzailearen profilerako sarrera izateari uzten 
dionean. Egiaztatu egin behar da. 

• Aldatu. Aukera ematen du Erabiltzaileari buruzko datuak aldatzeko. Botoi hori 
sakatuta, jarraian azalduko den Alta / Aldaketa pantailara eramango du 
erabiltzailea sistemak.  

Oro har, honako ekintza hauek egin ahal izango ditu erabiltzaileak: 

• Alta. Aukera ematen du Kontratatzailearen profilean beste Erabiltzaile bat 
sartzeko. 

10.1.1. Alta / Aldaketa 

Erabiltzaileak Erabiltzaile bati buruzko Alta botoia zein Aldatu botoia sakatuz gero, 
formulario hau agertuko da: 
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Erabiltzailea Alta botoia sakatuta heldu bada bertara, eremu guztiak hutsik agertuko 
dira. Gainera, kasu horretan ez da Egoera eremua azalduko, Aktiboa agertuko dela 
lehenetsita. 

Erabiltzailea “Aldatu” botoia sakatuta sartu bada, Erabiltzaile horri buruzko datuak 
azalduko ditu formularioak. 

‘Profileko Administratzailea’ eta/edo ‘Erregistroko Administratzailea’ profilak hautatu 
badira, Eremua eta Adjudikatzeko ahala eremuak ez dira nahitaezkoak izango; beste 
edozein profil aukeratuz gero, eremu horiek bai izango dira nahitaezkoak. 
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‘Sailekoa, argitalpen automatikoa’ eta/edo Zuzendaria profilak hautatuz gero, Jatorria 
eremua nahitaezkoa izango da. 

Bai Alta emateko, eta bai Aldaketak egiteko ere, hainbat Adjudikatzeko ahalekin elkartu 
ahal izango da erabiltzailea, horiek, era berean, hainbat erakunde bultzatzaile izan 
ditzaketela. Ahalei dagokienez, elkartu nahi direnak erantsi behar dira, eta erakunde 
bultzatzaileei dagokienez, ‘Erakunde bultzatzailearekin elkartu’ aukera hautatu behar 
da. Horrela, beste ikono bat agertuko da erantsitako ahalaren ekintzetan, erakunde 
bultzatzaileak aukeratu ahal izateko. 

Alta izatekotan, hutsik agertuko dira eremuak. Aldiz, aldaketa bada, elkartuta dituen 
datuak azalduko dira eremuetan. Aktibo dauden erakunde eta ahalekin bakarrik elkartu 
ahal izango da erabiltzailea. 

 

 

 

Erabiltzailea kontratazio-mahaiekin ere elkar daiteke. Horrelakoetan, erakunde 
bultzatzaileekin elkartzeko jarraitu beharreko urrats berdinei jarraitu behar zaie. 
Horretarako, mahaia dagoen erakunde izapidetzailea aukeratu behar da lehenengo eta 
behin, eta ondoren kontratazio-mahaia erantsi. 
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Datuak sartu edo aldatu ondoren, erabiltzaileak “Onartu” botoia sakatu beharko du, eta 
aldaketa egiaztatu, eta Erabiltzaileari lotutako datuak gordeta geratuko dira. 

Aldiz, ez badu aldaketarik egin nahi, “Itzuli” botoia sakatuta aplikazioak berriro 
eramango du Erabiltzaileen zerrendara. 
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11. Argitaratzeko eskaera, Kontratazio-
espedienteen Eusko Jaurlaritzaren 
kudeatzailearen bitartez 

Kontratazio-espedienteen Eusko Jaurlaritzaren kudeatzailea erabiltzen duten eta 
Argitalpen automatikoa profila duten erabiltzaileek ez dute iragarkirik editatu behar. 
Egin behar duten gauza bakarra da Kontratazio-espedienteen kudeatzaileak bidezko 
izapidean azaltzen dien komandoan iragarki bakoitza argitaratzeko eskatu. 

Honako izapide hauetan eskatu ahal izango da iragarkiak argitaratzeko: 

• Lizitazioaren argitalpena. Bidaltzen diren agiriak: 

o Baldintza teknikoen agiriak. 

o Karatula eta administrazio-klausulen agiriak. 

• Behin-behineko adjudikazioaren argitalpena. Bidaltzen diren agiriak: 

o Behin-behineko adjudikazioaren ebazpena. 

• Behin betiko adjudikazioaren argitalpena. Bidaltzen diren agiriak: 

o Behin betiko adjudikazioaren ebazpena. 

• Zuzenketen oholeko argitalpena. Bidaltzen diren agiriak: 

o Hutsune eta zuzenketen jakinarazpena. 

• Atzera egitearen argitalpena. Bidaltzen diren agiriak: 

o Atzera egitearen ebazpena. 

Izapide horietan, konexio automatikoak gaituta dituzten argitalpen-bitartekoak (EHAA, 
EBAO, web gunea, Kontratatzailearen profila, etab.) azalduko dizkio kontratazio-
espedienteen kudeatzaileak erabiltzaileari, iragarkia horietan guztietan argitaratzeko 
eskatu ahal izan dezan. Era berean, argitaratzeko eskaeren emaitzei buruzko 
informazioa ere emango du kudeatzaileak izapide berean. 

Erabiltzaileak Kontratatzailearen profilean argitaratzeko eskatzen duenean, 
kudeatzaileak eskaera bidaliko du Kontratatzailearen profilera (Argitalpen 
automatikoaren modulua), iragarki horretarako eskatzen diren datu eta agiriak 
aurkeztuz.  
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11.1. Argitaratzeko eskaeraren prozedura 

Izapide guztietan antzekoa da argitaratzeko eskaeraren prozedura. Hona hemen 
jarraitu beharreko urratsak: 

• Konexio automatikoak gaituta dituzten argitalpen-bitartekoetatik eskaera 
zeinetara bidali nahi duen adierazi beharko du erabiltzaileak, dagozkien laukiak 
markatuta. Gure kasuan, Kontratatzailearen profilari dagokion laukia markatu 
beharko du. 

 

Goiko irudiak azaltzen duen adibidean, iragarkia Kontratatzailearen profilera 
bidaltzeko eskatuko da bakarrik (hainbat konexio aktibo egon daitezke).  
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• Kontratatzailearen profilean argitaratzekotan, euskaratu egin beharko da 
espedientearen xedea eta, espediente horrek loterik edukiz gero, lote 
bakoitzaren xedea. Kontzeptu horietarako itzulpenik ez badago, Kudeatzaileak 
automatikoki antzemango du eta, itzulpenik ez dagoenean, eskatu egingo du. 

• Argitalpen programatuaren kasuan, Kontratugilearen profilean argitaratu nahi 
den eguna zehaztu beharko da Kudeatzailean. Ondoren Kontratatzailearen 
profilera bidaliko da eskaera, eta bertan egongo da zehaztutako egunera arte. 
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11.2. Eskaeraren emaitza 

Kudeatzaileak izapide berean jakinaraziko dio erabiltzaileari argitaratzeko eskaeraren 
emaitza. Bi emaitza posible daude: 

• Eskaera zuzena: Horrelakoetan, Kudeatzaileak erabiltzaileari azaldu dion 
argitaratzeko eskaeraren zenbakia itzuliko du Kontratatzailearen profilak. 
Erantzun horrek ez du esan nahi iragarkia Euskadi.net-en argitaratu denik, 
baizik eta Kontratatzailearen profilak behar bezala jaso duela. Erabiltzaileak 
iragarkia behar bezala argitaratu den egiaztatu nahi izanez gero, 
Kontratatzailearen profilean egin beharko du, argitaratzeko eskaeraren 
zenbakia sartuta. 

 

• Eskaera okerra. Kontratatzailearen profilerako bidalketak huts egin duela esan 
nahi du. Horrelakoetan, kudeatzaileak ez du argitaratzeko eskaeraren 
zenbakirik azaltzen, eta erabiltzailea geroago berriro saiatu beharko dela 
adierazten du. 

 

Kudeatzaileak ez du espedientearen izapidetzearekin jarraitzen uzten, hau da, 
ez du izapide hau gainditzen uzten, argitaratzeko eskaera zuzen bidali arte 
Kontratatzailearen profilera. 
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12. I. eranskina. Argitaratzeko eskaeren 
egoerak 

Argitaratzeko eskaerak honako egoera hauetan egon daitezke: 

• Egin gabe (EG). Profilak eskaera jaso du, baina oraindik ez da bideratu. 

• Argitaratzen (AN). Eskaera modu asinkronoan bidali da argitaratzeko web 
sistemara. 

• Argitaratuta (AR). Argitaratzeko web sistemak iragarkia argitaratu du. 

• Zigilatuta (ZI). Denbora-zigilua ipini zaio iragarkiari. 

• Baztertuta (BA). Argitaratzeko eskaera baztertu da, bidalitako datuek ez 
dutelako osotasunik. 

• Okerrekoa (OR). Argitaratzeko eskaerak okerren bat izan du. Arrakastarik 
gabeko 5 saialdi egin daitezke gehienez (ezarpenak alda daitezke). 

• Ezabatuta (EZ). Argitaratzeko eskaera ezeztatu egin da. Honako egoeraren 
batean dagoen bitartean bakarrik egin daiteke: EG, BA, OR (5 saialdi baino 
gehiago), betiere zigilatu ez bada. 

• Historikoa (HI). Argitaratzeko beste eskaera bat egin da dagoeneko 
argitaratuta dagoen iragarki baten inguruan. Aurretiko eskaera hori historikoa 
izango da, eta eskaera berria izango da oraingoa. 
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13. II. eranskina. Profila eta DOUEaren arteko 
argitalpenen banaketa 

Erabiltzaileak erabaki dezake iragarkia Profilean, EBAOn edo bi sistemetean aldi 
berean argitaratzea. Gainera, iragarkia ez argitaratzea erabaki dezake iragarkia gordez 
soilik. 

Aukeratu ahal izango da: 

• Ez argitaratzea baten ere ez (Argitaratu botoia ez da agertzen, soilik gorde 

daieteke). Horretarako “Kontratatzailearen Profilan Argitaratu” eta “EBAOn 

automatikoki argitaratu” check-ak ez aukeratzearekin nahikoa izango da. 

• Kontratatzailearen profilan argitaratu (Argitaratu botoia agertzen da eta soilik 

profilan argitaratzen da). Horretarako “Kontratatzailearen Profilan Argitaratu” 

check-a aukeratzearekin nahikoa izango da. 

• EBAOn argitaratu (Argitaratu botoia agertzen da eta soilik EBAOn argitaratzen 

da). Horretarako “EBAOn automatikoki argitaratu” check-a aukeratzearekin 

nahikoa izango da. 

• Profilan eta EBAOn argitaratu (Argitaratu botoia agertzen da eta profilan eta 

EBAOn argitaratzen da). Horretarako “Kontratatzailearen Profilan Argitaratu” 

eta “EBAOn automatikoki argitaratu” check-ak aukeratu beharko dira. 
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Lehenespenez “Kontratatzailearen Profilan Argitaratu” aukeratuta agertuko da. 

Garrantzitsua da kontuan izatea sistema batetan edo bietan argitaratu nahi den. Hala 

ere, akats batengatik sistema batetan soilik argitaratu baldin bada, beste sisteman 

argitaratu ahal izango da arazorik gabe.  

 

 


