
 
 

 
 

 
Akatsa zuzendu dugu 004/2014 espedientearen administrazio klausulen pleguaren 1. 
Puntuko 1.2. atalean, eta zuzenketa horrek ez dakar inolako aldaketarik  pleguan 
aurreikusitako epeetan. Honela geratzen da azken idazketa: 

1. ARAUBIDE JURIDIKOA 

1.1. Agiri honen xede den kontratuak kontratu pribatuaren izaera du, Sektore Publikoaren 
Kontratuei buruzko 30/2007 Legearen Testu Bateratuak (aurrerantzean, SPKLTB) 20. 
artikuluan xedatutakoaren babesean. Aipatu kontratua Baldintza Berezien Agiri honek 
(ABBA), Baldintza Teknikoen Agiriak eta, hala badagokio, agiriari atxikita doan 
dokumentazio osagarriak arautuko dute.  

1.2. Ondoko hauek dira kontratua eraenduko dutenak: 
• Administrazio Klausula Berezien Agiri hau, inprimaki azaleko zehaztapenak eta 

Zehaztapen Teknikoei buruzko Agiriaren baldintzak. 
• Kontratua prestatu eta esleitzeari dagokionez, 3/2011 Legegintzako Errege 

Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 
Testu Bategina onetsi duena (aurrerantzean SPKLTB esango zaio). 

• Kontratua prestatu eta esleitzeari dagokionez, 817/2009 Errege Dekretuak, 
maiatzaren 8koak, urriaren 30eko 30/2007 Legea, Sektore Publikoko Kontratuei 
buruzkoa, zati batez garatzen duenak. 

• Kontratua prestatu eta esleitzeari dagokionez, 1098/2001 Errege Dekretua, 
urriaren 12koa, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi 
Orokorra onartzen duena (aurrerantzean, HAKLAO), SPLKTBri kontra egiten ez 
dionean, kontratisten gaitasun- eta kaudimen-arauei, publizitateari eta esleipen-
prozedurei buruz eta Agiri honetan berariaz zehazten diren arloetan. 

• Bizkaiko Lurralde Historikoko Araubide Ekonomikoari buruzko urriaren 14ko 
10/1997 Foru Araua, ZUGAZTEL, S.A.ri, foru sozietate publikoa den aldetik, 
aplikatu ahal zaion heinean. 

• Instrukzioa, honen bitartez lan baldintzak eta gizarte-neurriak mantentzeko 
irizpideak ezartzen dira, BFAren kontratazio prozeduretan aplika daitezen, 
2013ko urriaren 29an BFAren Foru Akordio bidez onartua. 

• Zuzenbide pribatuko arauak aplikatuko dira kontratuaren interpretazio, ondorio, 
betetze eta azkentzeari dagokionez sor daitezkeen auziak ebazteko, agiriek 
aurrez ikusten ez dutenerako. 

1.3. Edonola ere, lanak egingo dituzten langileei dagokienez, horiek kontratatzen 
dituzten enpresariek lan eta gizarte arloetan indarrean dauden legeak bete beharko 
dituzte. 

1.4. Kontratua, erantsitako dokumentuak, edo administrazioak hitzartutakoa betetzeko 
ematen dituen jarraibideak, pleguak edo bestelako arauak ez ezagutzeak ez du 
enpresaria haiek bete beharretik askatuko. 



 
 

 
 

1.5. Horregatik guztiarengatik, baldintza berezien nahiz zehaztapen teknikoen agiriek eta 
dokumentazio osagarriak, kontratua formalizatzen duen dokumentuak eta 
eskaintzaile esleipendunak eskain ditzakeen hobekuntzek kontratuaren izaera dute. 
Era berean, kontratuaren barruan sartuko da eskaintzaile esleipendunak 
aurkeztutako proposamena.  

 

1.6. Eskaintzaileek, eskaintza aurkezteagatik, berariaz eta baldintzarik gabe Agiri 
honetan xedatutakoa onartuko dute. Kontratua esleitu eta formalizatu ondoren, 
agiriaren eta gainerako kontratu-dokumentuen artean kontraesanen bat egonez 
gero, betiere, lehentasunez, ABBAak xedatuta aplikatuz ebatziko da. 

 

 

Bilbon, 2014ko abenduaren 22an 

 

Justo Iraurgi Zarandona 
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