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Gida hau REAS Euskadik egin du. Gure 
xedea da kontratazio publikoan gizarte- 
eta ingurumen-erantzukizuneko irizpi-
deak sartzeko modua erraztea, prozesu 
eta produktu ekologikoen eta 0 kilome-
trokoen bidez, horrela ingurumen-onu-
ra nabarmena sustatuko baita.

Ez dago zertan azaldu pelikulako une 
honetan… pelikula nabariki katastro-
fe-generokoa dela. Klima-aldaketa atze-
raezina da eta haren ondoriozko inguru-
men-hondamendiak, tamalez, ohikoak 
gertatzen dira.

Panorama honetan, kontratazio-publi-
koan ingurumen- eta ekologia-irizpi-
deak sartzeak ez luke aukera izan behar, 
ageriko eta lehentasunezko eginbeha-
rra baizik.

Hain arrazoi nabari eta larriagatik, pro-
posatzen dugu administrazio publikoek 
ingurumen-erantzukizuneko irizpideak 
barne har ditzatela aukera tekniko eta ju-
ridikoen arabera beren obrak, zerbitzuak 
eta hornidurak kontratatzerakoan.

Gida honetan, agerian jartzen da kontra-
tuei buruzko legeriak lizitazioetan inguru-
men-irizpideak sartzearen alde egiten 
duela argi eta garbi, eta aukera guztiei 
erabateko bermeekin helduko diegu, 
ereduzko prozedura bat planteatuz, ana-
lisi juridiko bat aurkeztuz eta askotariko 
adibideak erakutsiz.

Aurkezpena

Gida honen helburu nagusia da kontratu publikoei 
buruzko legeriak eskaintzen dituen aukerak modu di-
daktikoan azaltzea eta kontratazio-agirietan sartzeko 
moduko klausulak, legezko berme eta berme tekniko 
osoak dituztenak, proposatzea.



FASE PROCEDIMENTAL DESCRIPCIÓN NORMATIVA

1. ZER KONTRATA-
TUKO DA?

Kontratuaren prestaketa Gizarte- eta ingurumen-irizpideak sartzeko zeharkako eta nahitaezko 
mandatua. SPKLaren 1.3 artikulua

Kontratuaren objektua

Alderdi hauek barne hartzen dituen zerbitzua, obra edo hornidura:
• Elikagai ekologikoak eta hurbilekoak.
• Irizpide bioklimatikoak.
• Energia-efizientzia.
• Ur-efizientzia.
• Produktu ekologikoak.
• Baso jasangarrietako zur ziurtatua.

SPKLaren 99 artikulua

Bete beharreko premiak

Erosketa ekologikoaren edo hurbileko erosketaren aldeko arrazoiketa 
nabaria.

Inpaktuen eta isurien ebaluazioa eta haiek txikiagotzeko moduak.
SPKLaren 28.1 artikulua

Preskripzio edo zehaztapen 
teknikoak

Betekizun teknikoak, funtzionalak eta errendimendukoak betetzea 
eskatzen dute.
Produktuei, prozedurei, materialei edo errendimenduei buruzkoak izan dait

SPKLaren 125. eta 126. 
artikuluak

Ingurumen-etiketa eta 
-ziurtapenen aipamena

Ziurtapenak, etiketak, erregelamenduak, arauak edo homologazioak 
aipatuz definitu behar dira. SPKLaren 127 artikulua

2. NORK HAR 
DEZAKE PARTE 
LIZITAZIOAN?

Kaudimen teknikoa edo 
profesionala

Kontratazio-organoak elikagaien kalitatea ziurtatu nahi badu, kaudimen 
teknikoari buruzko irizpide bereziak aipatu ahalko ditu, adibidez:
• Ustiategia nekazaritza edo abeltzaintza ekologikoko gisa ziurtatuta 

egotea.
• EMAS edo ISO 14001 ziurtagiriak.

SPKLaren 86. artikulutik 
91. artikulura

3. ¿ZER BALORA 
DAITEKE? Adjudikazio-irizpideak

Ingurumen-kalitatearekin zerikusia duten alderdiak, enpresa 
adjudikazioduna aukeratzeko baremoko multzoan puntuak emango 
dituztenak, ezartzea.

SPKLaren 127. eta 145. 
artikuluak

4. NOR BEHARTU 
DAITEKE?

Kontratuaren betearazpen-
baldintza bereziak

Ingurumen-kalitateari buruzko betebeharrak, adjudikaziodun 
suertatzen den enpresak nahitaez betetzekoak, sartzea.

SPKLaren 127. eta 202. 
artikuluak

5. NOLA 
EGIAZTATZEN ETA 
FROGATZEN DA?

Kontrola eta egiaztapena Ingurumen-klausulak ziurtatzeko eta egiaztatzeko sistema bat 
ezartzea.

SPKLaren 62.1, 194.2, 
202.3, 122.3, 192.1, 211 eta 
122.2 artikuluak
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Kontratazio publiko jasangarria, ekologikoa eta arduratsua: 
lege-mandatua

Zer kontratatuko 
dugu?1.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/24/EB Zuzen-
tarauak, kontratazio publikoari buruzkoak (aurrerantzean, 2014/24/EB Zuzentaraua) 
180°-ko norabide-aldaketa ekarri zuen administrazio publikoek beren produktuak es-
kuratzeko edo beren obrak eta zerbitzuak kontratatzeko bete behar dituzten helburuei 
eta prozedurei dagokienez.

2014/24/EB Zuzentaraua araudi nazionalera eramatean, Sektore Publikoko Kontratuen 
azaroaren 8ko 9/2017 Legeak (aurrerantzean, SPKLa edo SPKL17-a), printzipio eta le-
hentasun horiek onartu ez ezik, garatu eta zehaztu ere egin zituen, gida honetan haren 
artikuluak aztertuz ikusiko dugun moduan.

Prozedura-aukera eta aplikazio-proposamen zehatzei heldu baino lehen, ezinbestekoa 
da SPKL17-aren 1.3 artikulua aipatzea. Izan ere, adierazpenera mugatzen ez den xeda-
pen-ondorio argiarekin, argi eta garbi ezartzen du kontratu publiko guztiek gizarte- eta 
ingurumen-erantzukizuneko irizpideak barne hartu behar dituztela.

Manu hori ikusita, eta gainera SPKLaren lehen artikuluan, ez da gaineratu behar jada 
zentzugabea dela lege- edo dotrina-arloan eztabaidatzea gizarte- eta ingurumen-klau-
sulak legezkoak diren ala ez. Izan ere, indarrean sartu zenetik, gizarte- eta inguru-
men-irizpiderik txertatu gabe kontratatzea da legez kanpokoa, SPKLaren 1.3 artikulua 
urratzeagatik.

1. ARTIKULUA. Xedea eta zertarakoa
3. Kontratazio publiko orotan, zeharkako eta aginduzko eran, irizpide sozial eta 
ingurumenekoak sartuko dira, kontratuaren objektuarekin zerikusia duten bitartean, 
sinetsita haiek sartzeak kalitatea-prezioa erlazio hobea emango duela kontratu-pres-
tazioan, bai eta efizientzia handiagoa eta hobea ere funts publikoen erabileran. 
Halaber, enpresa txiki eta ertainen eta ekonomia sozialeko enpresen kontratazio 
publikorako sarbidea erraztuko da.
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Beraz, jarraian garatuko ditugun proposamenetan, kontratu publikoak gizarte- eta in-
gurumen-irizpideak oro har eta nahitaez sartuta lizitatzeko eta adjudikatzeko asmoa 
eta eginbeharra gauzatuko dira. Xedapen hori, gainera, SPKLaren 28.4 artikuluak in-
dartzen du:

Geure buruari egin behar diogun lehen galdera da ea komenigarria den kontratuaren 
objektuan bertan ingurumen-irizpideak berariaz aipatzea. 

Eta erantzunak baietz izan beharko luke, modu horretan kontratazio-organoaren eta admi-
nistrazio publikoaren asmoa zertzen eta ikusgai egiten delako; alegia, asmoa ez da, adibidez, 
ordenagailu-hornidura soila lizitatu eta kontratatzea, energia-efizientzia duen hornidura bat 
baizik. Edo, eskola-jantokiko zerbitzua kontratatu beharrean, produktu ekologikoak eta hur-
bilekoak eskaintzen dituen eskola-jantokiko zerbitzua kontratatu nahi dela agerrarazten da.

Aukera hori guztiz bermatzen du Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 
Legearen 99.1 artikuluak:

Araudiak kontratuaren objektua alderdi sozial eta ingurumenekoak aipatuz definitzeko 
aukera ezartzen du eta kasu batzuetan («uste den kontratuetan») agindua ere ezartzen 
du («definituko da»). 

28. ARTIKULUA. Kontratuaren premia eta egokitasuna, eta efizientzia kontratazioan.
2. Sektore publikoko erakundeek efizientzia eta erabakitako baldintzak betetzen 
direla begiratuko dute kontratazio publikoko prozesuak gauzatzeko orduan, izapi-
deak ahalik eta lasterren egiten lagunduko dute, kontratazio publikoaren prozedu-
retan alderdi positibo gisa hartuko dituzte kontsiderazio sozialak, ingurumenekoak 
eta berrikuntzakoak, eta enpresa txiki eta ertainek parte hartzea eta informazioa 
kosturik gabe eskuratzea sustatuko dute, lege honetan aurreikusitako eran.

99. ARTIKULUA Kontratuaren objektua..
1. Sektore publikoko kontratuen objektuak zehatza izan behar du. Objektu hori bete 
nahi diren beharrizan edo funtzionaltasun zehatzei erreparatuta definitu ahalko 
da, kontratuaren objektua konponbide bakar batera mugatu gabe. Bereziki, 
kontratatzen diren ondasun, obra edo zerbitzuen efizientzia eta jasangarritasuna 
hobetzen duten berrikuntza teknologiko, sozial edo ingurumenekoak sar daitezkeela 
uste den kontratuetan definituko da modu horretan.

Kontratuaren objektua
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Garrantzitsua da ohartaraztea 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua indargabetuta da-
goela eta, beraz, haren 150.1 artikuluan ezartzen zuen betekizunak ez duela indarrik; 
hain zuzen ere, honako hau agintzen zuen: «kontratuaren objektuari zuzenean dagoz-
kion irizpideak hartuko dira kontuan». Interpretazio murriztaile horri 2014/24/EB Zuzen-
tarauan heldu zitzaion eta bertan konpondu egin zen; hain zuzen, testua hitzez hitz 
sartu da SPKLaren 145.6 artikuluan eta, hala, kontua behin betiko ebatzi da.

Ondorio juridikoa begi-bistakoa da: kontratu-prestazioarekiko lotura era zabalean ezar 
daiteke, obraren, zerbitzuaren edo horniduraren edozein alderdi kontratuaren objek-
tuarekin lotutzat jo behar izateko moduan, diseinatzen edo ekoizten denetik merkatu-
ratzen eta eskura jartzen den arte, prestazioaren substantzia materialaren zati bat izan 
zein ez.
Kontratuaren objektua kontratuaren prestazioan erabili edo eman beharreko produk-
tuen kalitatea eta ingurumen-erantzukizuna aipatuz definitzea lege-osagarria ez ezik 
gomendagarria ere bada, balio gehigarri hirukoitza dakarrelako:

 Prozedurari gardentasuna ematen dio, lizitatzen dutenek aldez aurretik ezagutzen 
dituztelako prestazioaren edukia eta ingurumen-betebeharrak.

 Indar eta balio handiagoa ematen die ingurumen-klausulei, kontratuaren objektutik 
bertatik adierazten baita haien garrantzia.

 Administrazio publiko kontratatzailearen koherentziari eta sentsibilizazioari buruzko 
mezu argia islatzen du.

145. ARTIKULUA. Kontratua adjudikatzeko baldintzak eta irizpide motak.
6. Honako kasu honetan egongo da loturik adjudikazio-irizpide bat kontratuaren 
objektuarekin: adjudikazio-irizpidea kontratu horren indarrez eman behar diren 
prestazioei dagokienean edo haiek integratzen dituenean, edozein alderditan 
eta bizi-zikloko edozein etapatan, horren barnean direla honako prozesu hauetan 
esku hartzen duten faktoreak:

a) ) Obren, horniduren edo zerbitzuen produkzio-, prestazio- edo merka-
turatze-prozesu zehatzean parte hartzen duten faktoreak, erreferentzia 
berezia eginez ingurumenaren eta gizartearen ikuspuntutik jasangarriak 
eta zuzenak diren produkzio-, prestazio- edo merkaturatze-moduei;
b) edo bizi-zikloaren beste etapa bateko prozesu zehatzean parte 
hartzen duten faktoreak, baita faktore horiek substantzia materialaren 
zati bat ez direnean ere.
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APLIKATZEKO PROPOSAMENA. KONTRATUAREN OBJEKTUA. ADIBIDEAK.

 Elikagai ekologikoak eta hurbilekoak eskaintzen dituen eskola-jantokiko 
zerbitzua.

 Kultura-etxearen proiektua irizpide bioklimatikoak eta energia-efizientziakoak 
barne hartuz idazteko laguntza teknikoa.

 % 100ean berriztagarria den energia elektrikoaren hornidura.

 Kiroldegian isolamendu termikoarekin eta energia-autosufizientziarekin 
lotutako irizpideak barne hartuz egindako obrak.

 Irizpide organikoak eta ur-efizientziakoak barne hartzen dituen lorezaintza- 
zerbitzua.

 Produktu ekologikoak erabiliz emandako garbiketa-zerbitzua.

 Baso berriztagarri ziurtatuetatik datorren zurez egindako hiri-altzarien hornidura.

 Argiteria publikoa energia-efizientziaz eta kontsumo txikiaz mantentzeko eta 
ordezteko zerbitzua.

 Ibilgailu elektriko baten, ibilgailu hibrido baten edo isuri gutxiko ibilgailu baten 
hornidura.

Irungo Udalaren agiri baten adibidea, zeinak ingurumen-ikuspegiaren aldeko apustua esplizitatzen baitu 
otorduez hornitzeko zerbitzuan.
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Kontratuaren objektua modu koherentean eta eduki jasangarria eta arduratsua aipatuz 
definitzeko interesari eusteko, orobat gomendatzen dugu kontratazio-espedientearen 
justifikazio-memorian edo bete beharreko premiak esplizitatzen diren tokian laburki 
azaltzea ingurumen-irizpideekin kontratatzeak zer balio gehigarri ekartzen duen eta 
zergatik den beharrezkoa.

Ildo horretan, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 1.1 eta 28.1 
artikuluak aipa daitezke:

Modu labur baino argian, ikusten dugu Bilboko Udalaren kontratu honen objektua ez dela paper-hornidurara 
mugatzen, ingurumen-inpaktu txikiko papera aipatzen delako (geroago zehazten da, adjudikazio-irizpideetan).

Bete beharreko premiak eta espedientearen justifikazioa

1. ARTIKULUA. Xedea eta zertarakoa.
1. Lege honen xedea sektore publikoan egiten diren kontratuak arautzea da, eta ho-
rren bidez bermatu nahi da, batetik, kontratazioa printzipio hauen arabera gauzatuko 
dela: lizitazioetan parte hartzeko askatasunaren printzipioa, prozeduren gardenta-
sunaren eta publikotasunaren printzipioa eta lehiakideen arteko diskriminaziorik 
ezaren eta tratu-berdintasunaren printzipioa; bestetik, aurrekontuaren egonkorta-
sunaren eta gastuaren kontrolaren helburuari eta osotasunaren printzipioari lotuta, 
ziurtatu nahi da obrak egiteko, ondasunak eskuratzeko eta zerbitzuak kontratatzeko 
diru-funtsak efizientziaz erabiliko direla, dauden premiak aldez aurretik definituz, le-
hia askea babestuz eta ekonomiaren aldetik onuragarriena den eskaintza hautatuz.
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28. ARTIKULUA. Kontratuaren premia eta egokitasuna, eta efizientzia kontratazioan.
1. Sektore publikoko erakundeek beren helburu instituzionalak betetzeko eta 
gauzatzeko behar diren kontratuak egingo dituzte, ez besterik. Horretarako, ze-
hatz-mehatz zehaztu behar dira egitekoa den kontratuaren bidez bete nahi diren 
premien izaera eta hedadura, bai eta kontratuaren objektua eta edukia premia 
horiei erantzuteko egokiak diren edo ez ere, prozedura ireki edo murriztuaren 
edo publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez adjudikatzen denean. 
Horren guztiaren berri jaso beharko da kontratua prestatzeko dokumentazioan, 
kontratua adjudikatzeko prozedurari ekin aurretik.

Gasteizko Udalaren agiri honetan, jasangarritasunarekin eta ingurumen-babesarekin lotutako irizpideak barne 
hartuz kontratatzeko asmoa adierazten da.
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Produktu ekologikoen 
kontratazioa2.
Honela definitzen dira etiketa ekologikoak: ingurumen-kalifikazioko borondatezko sis-
temak, zeinek modu ofizialean identifikatzen eta ziurtatzen baitute produktu, prozesu 
edo enpresa jakin batzuek inpaktu kaltegarri txikiagoa dutela ingurumenean. 

Etiketa ekologikoak kontratu publikoei buruzko legerian sartu dira, eta arrazoiketa na-
baria da: bide ematen dute jakiteko zer parametrok zehazten duten produktu, proze-
su edo enpresa bat besteak baino ekologikoagoa dela. Horrela, kontratazio-organoak 
ez du datu teknikorik arakatu, saiakuntzarik egin edo frogabide konplexurik analizatu 
behar; aitzitik, haren informazio-iturria etiketa ekologikoak dira, eta horrek, alde bate-
tik, froga-bermea eskaintzen du eta, beste aldetik, administrazio-prozedura nabarmen 
arrazionalizatzea ahalbidetzen du. 

Etiketa ekologikoaren kontzeptua zabala da, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 
8ko 9/2017 Legearen 127.1 artikuluak azaltzen duen moduan, baita 2014/24/EB Zuzen-
tarauaren 2.1.23) artikuluak ere, berdin-berdin idatzita: 

Etiketa ekologikoak

Lau etiketa-mota nagusi bereiz daitezke:

 Irizpide anitzi dagozkien etiketak. Ohikoenak dira eta produktuak edo zerbitzuak bizi-zi-
klo guztian (lehengaiak erauzten direnetik erabiltzen eta amaieran deuseztatzen den 
arte, ekoizpen- eta banaketa-faseak barne) daukan ingurumen-inpaktuari buruzko 
informazioan oinarritzen dira. Adibidez, EBko etiketa ekologikoa (lorea), Zisne Nor-
dikoa eta Aingeru Urdina.

 Alderdi bakar bati buruzko etiketak. Alderdi. Alderdi zehatz batekin lotutako 
onarpen- zein baztertze-irizpide batean edo batzuetan oinarritzen dira. Adibidez, 
papera batere klororik ez daukan ala badaukan zehazten duten ziurtagiriak.

«"Etiketa": da kasuko obrek, produktuek, zerbitzuek, prozesuek edo prozedurek 
zenbait  baldintza zehatz betetzen dituztela berresten duen edozein agiri, ziurtagiri 
edo egiaztagiri».
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127. ARTIKULUA. Etiketak.
1. Lege honen ondorioetarako, «etiketa» da kasuko obrek, produktuek, zerbitzuek, 
prozesuek edo prozedurek zenbait baldintza zehatz betetzen dituztela berresten 
duen edozein agiri, ziurtagiri edo egiaztagiri. 

2. Kontratazio-organoek, ezaugarri bereziak –ingurumen arlokoak, sozialak edo 
bestelakoak– dituzten obrak, hornidurak edo zerbitzuak eskuratzeko asmoa 
dutenean, berariazko etiketa bat eskatu ahalko dute preskripzio teknikoetan, 
adjudikatzeko irizpideetan edo kontratua egikaritzeko baldintzetan, obrek, 
zerbitzuek edo hornidurek eskatutako baldintzak betetzen dituztelako fro-
gabide gisa: etiketa sozial edo ingurumenekoak, nola baitira nekazaritza edo 
abeltzaintza ekologikoarekin, bidezko merkataritzarekin, edo genero-berdin-
tasunarekin lotutakoak, edo Lanaren Nazioarteko Erakundearen oinarrizko kon-
bentzioak betetzea bermatzen dutenak. Halakoak eskatzeko, betiere, baldintza 
hauek guztiak bete beharko dira:

 Berariazko etiketa sektorialak. Eremu zehatzetan aplikatzen dira, hala nola Baso 
Administrazioko Kontseilua (FSC) erakundeak eta beste batzuek basogintzaren  
arloan kudeatutako ziurtapen-programak eta Baso Ziurtapena Onartzeko Programa 
(PEFC).

 Produktu sailkatuen etiketak. Kasuan kasuko irizpideari dagokion ingurumen-por-
taeraren arabera sailkatzen dira, onarpen- edo baztertze-irizpideak erabili beharrean. 
Adibidez, EBko energia-etiketatua, energiarekin erlazionatutako produktuak 
energia-efizientziako mailaren arabera sailkatzen dituena.

Nazioko legeriak eta kontratu publikoei buruzko zuzentarauek berariaz eta zabalki 
ahalbidetzen digute ingurumen-etiketak erabiltzea, SPKLaren 127.2 artikuluko beteki-
zunak betetzen badira. 

Nazioko araudia eta Europar Batasunekoa oso modu berdintsuan eta koherentean 
idatzita daude; beraz, nahikoa da esatea, erreferentzia gisa, 2014/24/EB Zuzentarauak 
ingurumen-etiketak eta -ziurtapenak aipatzen dituela 43. eta 58. artikuluetan, XII. 
eranskinean eta 74., 75. eta 88. kontuan hartuzkoetan. 

Jarraian, SPKLaren 127. artikulua, gizartearen eta ingurumenaren arloko etiketei eta 
ziurtapenei buruzkoa, kopiatzen da, zeina prozedura-aukera bakoitzerako (kaudimen 
teknikoa, preskripzio teknikoak, adjudikazio-irizpideak eta betearazpen-baldintza 
bereziak) manuek osatzen baitute.
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a) Etiketa lortzeko eskatutako baldintzak kontratuaren objektuarekin 
lotutako irizpideen ingurukoak izatea bakarrik, eta egokiak izatea obje-
ktu hori osatzen duten obren, horniduren edo zerbitzuen ezaugarriak 
definitzeko.
b) Etiketa lortzeko eskatzen diren baldintzen oinarria objektiboki 
egiaztatzen ahal diren irizpideak izatea, diskriminatzaileak ez direnak.
c) Etiketak prozedura ireki eta garden baten arabera hartzea, zeinetan 
zerikusia duten alderdi guztiek parte hartzen ahalko duten, hala nola go-
bernuko erakundeek, kontsumitzaileek, gizarte-solaskideek, fabrikatzai-
leek, banatzaileek eta gobernuz kanpoko erakundeek.
d) Etiketak interesdun guztien eskura egotea.
e) Etiketa lortzeko eskatzen diren baldintzak hirugarren batek jarriak iza-
tea, hau da, enpresaburuak modu erabakigarrian ezin eragin diezaiokeen 
batek jarriak.
f) Etiketei buruzko erreferentziek berrikuntza ez murriztea.

Etiketa batek 2. apartatuko b), c), d) eta e) letretako baldintzak betetzen dituenean 
baina kontratuaren objektuarekin loturarik ez duten baldintzak ezartzen ditue-
nean, kontratazio-organoek ez dute eskatuko etiketa, baina, haren ordez, preskri-
pzio teknikoak etiketa horretako zehaztapen xeheen arabera definitzen ahalko 
dituzte, edo, hala badagokio, haren zenbait zatiren arabera, kontratuaren objektua-
rekin lotuta badaude eta objektu horren ezaugarriak definitzeko egokiak badira.

3. Berariazko etiketa bat eskatzen duten kontratazio-organoek onartu beharko 
dituzte obrek, hornidurek edo zerbitzuek hura lortzeko eskatzen diren baldintzen 
baliokideak diren beste batzuk betetzen dituztela frogatzen duten etiketa guz-
tiak. Kontratazio-organoak beste frogabide egoki batzuk onartuko ditu, 128. ar-
tikuluan aipatutakoak barne, kontratista izango denak eman beharreko obrek, 
hornidurek edo zerbitzuek berariaz eskatzen den etiketaren baldintzak betetzen 
dituztela frogatzeko balio badute.

4. Kontratazio-organoek, baldintza-agirietan ez badute esaten obrek, hornidurek 
eta zerbitzuek eskatzen diren baldintza guztiak bete behar dituztela etiketa bat 
lortzeko, adierazi beharko dute baldintza horietatik zeini buruz ari diren.

5. Preskripzio teknikoetan etiketa jakin bat adierazi arren, kontratazio-organoak 
baldintza-agirietan argi eta garbi zehaztu beharra dauka beti zer ezaugarri eta bal-
dintza ezarri nahi dituen, hau da, eskatutako etiketa zehatzarekin egiaztatu nahi 
diren ezaugarri eta baldintzak argi eta garbi zehazteko betebeharra dauka beti.

6. Baliokidetasuna frogatzeko karga, nolanahi ere, hautagaiak edo lizitatzaileak 
hartuko dute beren gain beti.
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Kaudimen tekniko edo profesionalarekin lotutako irizpide gisa

Kaudimen teknikoa edo profesionala lizitazio batean parte hartzeko nahitaezko beteki-
zuna da eta egokitasun-analisi bat eskatzen du, parte hartu nahi duten enpresek kon-
tratua behar bezala egikaritzeko gaikuntza, giza talde, esperientzia edo ibilbide egokia 
daukaten zehazteko. 

Kaudimena proposamenak ebaluatu aurretik analizatzen da eta erabakigarria da 
enpresa lizitaziorako onartzea ala baztertzea erabakitzeko.

Kaudimen teknikoa edo profesionala ezartzeko aukera SPKLaren 86. artikulutik 91. ar-
tikulura bitartean araututa dago. Eta, berariaz, obra-kontratuetako ingurumen-kaudi-
men teknikoa SPKLaren 88.1.d) artikuluan arautzen da; eta zerbitzu-kontratukoena, 
aldiz, SPKLaren 90.1.f) eta 90.2 artikuluetan. Hain zuzen, enpresek kontratua egikaritzean 
aplikatuko dituzten ingurumen-kudeaketarako neurriak aipatzen dituen kaudimen 
tekniko bat eskatzea ahalbidetzen du. 

SPKLaren 127.2 artikuluak eta 2014/24/EB Zuzentarauaren 43. artikuluak aipatzen dute 
ingurumen-etiketak edo -ziurtapenak preskripzio teknikoetan, adjudikazio-irizpidee-
tan edo kontratua egikaritzeko baldintzetan , eskatu ahalko direla.

Gainera, SPKLaren 90. artikuluak eta atarikoaren V. atalak eta 2014/24/EB Zuzentaraua-
ren 58. artikuluak, XII. eranskinak eta 88. kontuan hartzekoak ahalbidetzen dute in-
gurumen-ziurtapen bat ezartzea kaudimen teknikoko betekizun gisa.

Ondorioz, etiketa ekologikoak administrazio-klausulen eta klausula teknikoen agirietan 
sartu ahalko dira, jarraian azalduko ditugun lau prozedura-aukeretan.

88. ARTIKULUA. Kaudimen teknikoa obra-kontratuetan.
1. Obra-kontratuetan, enpresaburuaren kaudimen teknikoa ondorengo bitarteko 
hauetako baten edo batzuen bitartez egiaztatu beharko da, kontratazio-organoak 
egindako aukeraren arabera:

d) Egoki den kasuetan, enpresaburuak kontratua egikaritzean aplikatu 
ahalko dituen ingurumen-kudeaketako neurriei buruzko adierazpena.
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Hornidura-kontratuetan ez dago berez horrelako zehaztapenik, baina 89.1.c) artikuluan 
kalitatea bermatzeko erabilitako neurriei buruz aipatutakoa erabat aplikagarria da, baita 
89.1.g) artikuluan hornidura-kateko kudeaketa-sistemei buruz aipatutakoa ere, kontratua 
egikaritzean, eta SPKLaren atarikoaren V. atala eta 94. artikulua ere bai, ingurumena 
kudeatzeko arauak berariaz aipatzen baitituzte.

90. ARTIKULUA. Kaudimen tekniko edota profesionala zerbitzu-kontratuetan.
1. Zerbitzu-kontratuetan, enpresaburuen kaudimen teknikoa edo profesionala 
balioesteko, haien ezagutza teknikoak, eraginkortasuna, eskarmentua eta fida-
garritasuna hartuko dira aintzat, eta, kontratuaren objektuaren arabera, ondoren-
go bitarteko hauetako baten edo batzuen bitartez egiaztatu beharko dira horiek 
guztiak, kontratazio-organoak egindako aukeraren arabera:

f) Egoki den kasuetan, enpresaburuak kontratua egikaritzean aplikatu 
ahalko dituen ingurumen-kudeaketako neurriei buruzko adierazpena.

2. Prozeduran parte hartzeko gonbidapenean edo lizitazio-iragarkian ieta kon-
tratuaren baldintza-agirietan zehaztuko da artikulu honetan biltzen direnetatik 
zein bitarteko onartzen diren kontratua beraiei adjudikatzea nahi duten enpre-
saburuen kaudimen teknikoa egiaztatzeko, eta, behar izanez gero, berariaz adie-
raziko dira haietako bakoitzarentzat eskatuko diren gutxieneko balioak. Eta hauek 
buruzko zehaztapenak egingo dira, aplikatzekoak direnean: titulazio akademikoak 
edo profesionalak, azterketa- eta ikerketa-bitartekoak, kalitate-kontrolak, gaitasun 
teknikoaren ziurtagiriak, makineria, tresneria eta instalazioak, eta eskatzen diren 
ingurumen-kudeaketako ziurtagiriak.

94. ARTIKULUA. Ingurumena kudeatzeko arauak betetzen direla egiaztatzea.
1. Erregulazio harmonizatuko kontratuetan, kontratazio-organoek eskatzen dute-
nean organismo independenteek emandako ziurtagiriak aurkez daitezela kaudi-
men tekniko edo profesionala egiaztatzeko bitarteko gisa, haien bidez egiaztatzeko 
lizitatzaileak bete egiten dituela ingurumena kudeatzeko zenbait arau, hauetako 
bat aipatuko da: Batasunaren Ingurumen Kudeaketa eta Ikuskaritzako Sistema 
(EMAS), edo ingurumena kudeatzeko beste sistema batzuk, 2009ko azaroaren 
25eko 1221/2009 (EE) Erregelamenduaren 45. artikuluari jarraituz onetsitakoak, edo 
ingurumena kudeatzeko bestelako arauak, onetsitako organismoek alor horretan 
emandako Europako zein nazioarteko arauetan oinarritutakoak.

2.Kontratazio-organoek ontzat emango dituzte Europar Batasuneko edozein 
estatutan ezarritako organismoek egindako ziurtagiri baliokideak, eta halaber 
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Ingurumen-eremuari dagokion kaudimen teknikoa edo profesionala eskatzean, 
klausula-motak ingurumena kudeatzeko prozesuak aipa ditzake (adibidez, EMAS 
ziurtapena, ISO 14001 ziurtapena edo baliokideren bat eskatuz) edo ingurumen-ziurtagiri 
zehatz bat eduki beharra ezar dezake.

Garrantzitsua da ohartaraztea klausula hori legezkoa izateko inoiz ez dela ziurtagiri 
zehatz bat soil-soilik eskatu behar; aitzitik, beste ziurtagiri baliokide batzuk berariaz 
onartu behar dira, eskuratzeko ezarritako betekizunak betetzen dituen beste ziurtapen 
edo etiketa bat daukan edozein entitate lehiatu ahal izan dadin lizitazioan eta ziurtapen 
jakin bat ez daukaten lizitatzaileek ordezko beste frogabide batzuei heldu ahal izan 
diezaieten. 

onartuko dituzte lizitatzaileak aurkezten dituen ingurumena kudeatzeko neurri 
baliokideen bestelako frogak, eta, bereziki, ingurumena kudeatzeko hartutako 
neurrien deskribapen bat, baldin eta lizitatzaileak demostratzen badu neurri 
horiek eta aplikatzekoa den ingurumena kudeatzeko sistemaren edo arauaren 
arabera eskatzekoak baliokideak direla.

ATARIKOA (V).
Ingurumenaren eremuan, ingurumen-kudeaketarako ziurtagiriak exijitzen 
zaizkie enpresa lizitatzaileei, kaudimen teknikorako baldintza gisa; hau da, 
ingurumena babesteko eremuan enpresa horiek duten esperientzia edo 
«jardunbide ona» egiaztatzeko.

APLIKATZEKO PROPOSAMENA. KAUDIMEN TEKNIKOKO BETEKIZUNAREN 
ADIBIDEA.

 Enpresa lizitatzailearen eta kontratu-prestazioen ingurumen-kalitatea ziurtatze 
aldera, EMAS ingurumen-ziurtapena (edo ISO 14001 ziurtapena edo berariazko 
bat, adibidez, bidezko merkataritzari edo nekazaritza eta abeltzaintza ekologi-
koari buruzkoa) aurkezteko eskatzen da kaudimen tekniko edo profesionaleko 
betekizun gisa. 

 Enpresa lizitatzaileek, ingurumenaren arloko kaudimen teknikoa egiaztatzeko, 
beste edozein ziurtapen baliokide edo zuzenbidean onartutako beste edozein 
frogabide erabili ahalko dute, modu fede-emailean egiaztatzen badu inguru-
men-ziurtapen hori eskuratzeko eskatutako betekizun guztiak betetzen dituztela.
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Adibide moduan, Madrilgo Udalaren energia berriztagarriaren hornidurarako agirien pasarte bat erakusten 
dugu (82 milioi euroko kontratua da). Kaudimen teknikoko eskakizun gisa ezarri zen enpresek Merkatuen eta 
Lehiaren Batzorde Nazionalak jaulkitako A etiketaz kalifikatuta egon behar dutela eta % 100ean berriztagarria 
den energiaren hornitzaileak baino ez direla egiaztatu behar dutela.

Kaudimen teknikoaren beste adibide bat: nekazaritza ekologikoko eragile gisa inskribatuta egotea aipatzen 
da betekizun gisa.
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Preskripzio edo zehaztapen tekniko gisa

Preskripzio teknikoek kontratatu nahi dena berariazko errendimenduekin edo legezko 
deskribapenekin bat etorriz zehazten dute, hau da, kontratuaren objektua funtzionalta-
sunarekin lotutako parametro objektibo eta zientifikoez deskribatuz. 

127. artikuluan ez ezik (ingurumen-etiketa eta -ziurtapen orokorrak adierazten baititu), 
SPKLaren 125. eta 126. artikuluetan ere zuzenean aipatzen da ingurumen-etiketak 
preskripzio tekniko gisa ezartzeko aukera:

125. ARTIKULUA. Preskripzio tekniko batzuen definizioa.
Lege honen ondorioetarako, termino hauek honela ulertuko dira:
1. «Preskripzio edo zehaztapen teknikoa»:

a) Obra-kontratuak direnean, nagusiki kontratazioaren baldintza-agirietan 
jasotako preskripzio teknikoen multzoa, material, produktu edo hornidura 
bati eskatzen zaizkion ezaugarriak definitzen dituztenak eta aukera ema-
ten dutenak haren taxuera zehazteko, botere adjudikatzaileak nahi duen 
erabilerari erantzun diezaion; era berean, kalitatea ziurtatzeko prozedurak; 
material horien inpaktu soziala, lanekoa, ingurumenekoa edo klimatikoa; 
haien prestaketan edo erabileran garatzen diren produktu edo jardue-
rak; beharrizan guztietarako diseinua (horren barnean direla irisgarrita-
sun unibertsala eta diseinu unibertsala edo pertsona guztientzakoa); 
terminologia, sinboloak, frogak eta frogatzeko metodoak; ontziratzea, 
markatzea eta etiketatzea; erabiltzeko jarraibideak eta ekoizpen-proze-
suak eta -metodoak, obren bizi-zikloko fase guztietan. Barnean hartzen 
ditu, halaber, proiektua egiteko arauak eta obren kalkulua, obren fro-
ga-, kontrol- eta harrera-baldintzak, bai eta eraikuntzako teknikak edo 
metodoak eta botere adjudikatzaileak agindu ditzakeen gainerako bal-
dintza teknikoak, erregelamendu orokorren nahiz berariazkoen bidez, 
amaitutako lanei eta horiek osatzen dituzten material edo elementuei 
dagokienez;
b) Hornidura- edo zerbitzu-kontratuak direnean, produktu edo zerbitzu 
bati eskatzen zaizkion ezaugarriak definitzen dituen agiri batean jaso-
tako zehaztapena; esate baterako, kalitate-mailak, portaera-mailak in-
gurumen eta klima aldetik, beharrizan guztietarako diseinua (horren 
barnean direla irisgarritasun unibertsala eta diseinu unibertsala edo 
pertsona guztientzakoa) eta adostasunaren ebaluazioa, errendimen-
dua, produktuaren erabilera, haren segurtasuna edo neurriak; horre-
kin batera, alderdi hauei dagokienez produktuari aplikatu beharreko 
eskakizunak: salmentarako izena, terminologia, sinboloak, frogak eta 
froga-metodoak, ontziratzea, markatzea eta etiketatzea, erabilerarako 
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jarraibideak, ekoizpen-prozesuak eta -metodoak horniduraren edo 
zerbitzuaren bizi-zikloaren edozein fasetan, bai eta adostasuna 
ebaluatzeko prozedurak ere.

126. ARTIKULUA. Preskripzio teknikoak ezartzeko arauak.
1. 123. eta 124. artikuluek aipatzen dituzten preskripzio teknikoek aukera emango 
diete enpresaburuei berdintasun-baldintzetan sar daitezen kontratazio-proze-
duran, eta, ondorioz, ezin izango diote justifikaziorik gabeko oztoporik jarri kon-
tratazio publikoa lehiakideei zabaltzeari.

2. Eskatutako obrak, hornidurak edo zerbitzuak produzitzeko edo emateko 
prozesu edo metodo zehatzari buruzkoak izan ahalko dira preskripzio teknikoak, 
edo haien bizi-zikloko beste fase bateko prozesu zehatz bati buruzkoak –148. ar-
tikuluan ezarritako definizioari jarraituz–, baita faktore horiek obren, horniduren 
eta zerbitzuen substantzia materialekoak ez direnean ere; betiere, kontratuaren 
objektuari lotuta egon beharko dute eta proportzionalak izan beharko dute ha-
ren balioarekiko edo helburuekiko.

4. Kontratuaren objektuak ingurumenean eragiten badu edo eragin bade-
zake, ingurumen-iraunkortasunaren eta -babesaren irizpideak aplikatuta 
definituko dira preskripzio teknikoak, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol in-
tegratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 3. eta 4. artikuluetan hu-
rrenez hurren araututako definizioen eta printzipioen arabera.

5. Alde batera utzi gabe bete beharrekoak diren estatuko jarraibide edo errege-
lamendu teknikoak –Europar Batasuneko zuzenbidearekin bateragarriak diren 
heinean–, preskripzio teknikoak ondorengo modu hauetako batean formula-
tuko dira:

a) Errendimenduaren edo betekizun funtzionalen arabera, horren bar-
nean direla ingurumen-ezaugarriak, baldin eta parametroak behar be-
zain zehatzak badira lizitatzaileek kontratuaren objektua zehaztu ahal 
izateko eta kontratazio-organoak kontratua adjudikatu ahal izateko;
b) Honako hauek aipatuz, hurrenkera honetan: Europako arauetatik Es-
tatuko arauetara ekarritako zehaztapen teknikoak, Europako ebaluazio 
teknikoak, zehaztapen tekniko komunak, nazioarteko arauak, europar 
normalizazio-organismoek egindako erreferentzia teknikoei buruzko 
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beste sistema batzuk; edo, aurreko horiek guztiak ezean, arau naziona-
lak, egokitasun teknikoari buruzko agiri nazionalak, edo obren proiektuari, 
kalkuluari eta obrak egiteari eta hornidurak erabiltzeari buruz egindako 
zehaztapen tekniko nazionalak, aipamen bakoitzari «edo baliokidea» 
aipamena gehituz.

Beraz, kontratu publikoei buruzko legeriak ahalbidetzen du obrak, hornidurak edo 
zerbitzuak eskuratzean ingurumenarekin lotutako ezaugarri jakin batzuk zehaztea 
eta horretarako materialei, produktuei, sistemei, homologazioei, isuriei, kontsumoei, 
errendimenduei eta abarri buruzko betekizunak edo zehaztapen teknikoak eskatzea. 

Preskripzio edo zehaztapen tekniko bat ezartzen denean, nahitaez bete behar da, eta 
enpresa lizitatzaile guztiek, proposamena aurkezteagatik, betebehar hori onartzen dute. 
Gainera, jakina, enpresa adjudikaziodunak erabat bete behar du kontratua agirietan 
ezarritako ezaugarri edo preskripzio teknikoekin bat etorriz egikaritzeko konpromisoa.

Ondoren, haren garrantzia eta aplikazioa azaltzen dugu:

1. Erabilgarria da zeren eta, produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarri bat argi eta guz-
tiz definituta badaukagu eta nahitaez bete beharrekoa izan behar duela pentsatzen 
badugu, ez daukalako zentzurik adjudikazio-irizpideetan pentsatzen jarraitzeak, na-
hikoa izango baita hala eskatzen duen preskripzio tekniko bat ezartzea.

2. Beste bertute bat ere badauka, alegia, kontratazio-organoei lana errazten diela; izan 
ere, frogabide objektiboa da eta erraz egiazta daiteke, ziurtapenez, etiketatuz, doku-
mentazio teknikoz edo froga-txostenez frogatu behar delako beti.

3. Izenak berak iradokitzen duen bezala, preskripzioek (edo zehaztapenek) teknikoak 
izan behar dute eta, beraz, ezin da deskribapen orokor eta zehaztugaberik egin; aitzi-
tik, produktuak, prozesuak edo materialak modu objektiboan deskribatu behar dira, 
errendimendu tekniko zehatza edo eskakizun funtzionala aipatuz. Edo erregela-
mendu, arau, homologazio, sistema edo ekoizpen-prozesu objektibo eta egiaztagarri 
bat aipatuz txertatu behar dira beti. Adibidez:

 Ez da «haragi ekologiko»rik aipatu behar, baizik eta «Kontseiluaren 2007ko 
ekainaren 28ko 834/2007 (EE) Erregelamenduak, produktu ekologikoen 
ekoizpenari eta etiketatzeari buruzkoak, ezarritakoaren araberako haragi 
ekologikoa». 

 Ez da «elikagai osasungarri»rik eskatu behar, baizik eta «Consellaren ekainaren 
15eko 84/2018 Dekretuak, elikadura osasungarria eta jasangarria sustatzekoak, 
ezarritakoaren araberako elikagai osasungarriak».
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 Ez da modu orokorrean deskribatu behar «energia-kontsumoa txikiagotzen 
duten ekipamenduak eduki behar direla», zehatz-mehatz baizik: energia-au-
rrezki handiko ingurumen-ezaugarriak betetzen dutela modu fede-emailean 
egiaztatzen duten «etiketa ekologiko ofizialak (hala nola Aingeru Urdina, Ener-
gy Star, TCOs edo baliokideak) dauzkaten ekipamenduak».

APLIKATZEKO PROPOSAMENA. PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ADIBIDEA.

Hornitzeko produktuak, elementuak edo materialak nahiz kontratua egikaritzean 
erabiltzen direnak prestazio edo zehaztapen tekniko hauekin bat etorriko dira:

 Elikagaiek eta abeltzaintza- eta nekazaritza-produktuek ENEEKek (Euskadiko 
Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak) edo erakunde baliokide 
batek ziurtatuta egon beharko dute ekoizpen ekologikoari dagokionez.

 Produktu zehatzek Ecolabel, Aingeru Urdina, Zisne Nordikoa edo ziurtapen 
baliokideak dauzkatela egiaztatu beharko dute.

 Etxetresna elektrikoek eta ekipamendu informatikoek energia-efizientzia 
handiena egiaztatzen duten etiketa ekologiko ofizialak (hala nola Aingeru 
Urdina, Energy Star, TCOs edo baliokideak) eduki beharko dituzte.

 Paper guztiak eta produktu eratorriek (hala nola kartoiak eta kartelek) TFC, 
ECF, TCF, Ecolabel, Aingeru Urdina, Zisne Nordikoa, FSC edo etiketa ekologi-
ko baliokideak eduki beharko dituzte.

 Hornitzeko ehunki, laneko arropa edo uniforme guztiek OEKO-TEX Stan-
dard 100, OEKO-TEX Made in Green, Organic 100 -Ecocert edo ziurtagiri 
ekologiko baliokideak eduki beharko dituzte.

 Kafea bidezko merkataritzakoa izango da nahitaez, Europako Parlamen-
tuak bidezko merkataritzari eta garapenari buruz emandako ebazpenak 
(2005/2245(INI)) adierazitakoaren arabera, eta Fairtrade (FLO), Ecocert, Fun-
deppo, Fair for Life, Naturland Fair edo etiketa baliokideez egiaztatu behar-
ko da.

 Hiri- zein bulego-altzari guztiek eta zura erabiltzen duten elementu guztiek 
FSC, PEFC edo ziurtapen baliokideak eduki beharko dituzte.
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 Eraikuntza-elementu oro energia-efizientziako eta kontsumo txikiko irizpideekin 
diseinatu eta egikaritu beharko da. BREEAM, Minergie, Passivhouse, Eraikuntza 
Berdea, Q Sostenible edo ziurtapen baliokideez nahiz bidezkotzat jotzen diren 
proba teknikoez egiaztatu ahalko da.

 Garraiobide guztiak elektrikoak edo hibridoak izango dira. ECO, Zero Isuri 
edo ziurtapen baliokideez egiaztatu beharko da.

Preskripzio teknikoak (nahitaezkoak) adieraztearen adibide gisa, Donostiako Udalaren agiri hau erakusten 
dugu, zeinean hornitu beharreko askotariko produktuetarako ingurumen-ziurtapenak (Aingeru Urdina, FSC, 
PEFC) aipatzen eta eskatzen diren.
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Enpresa lizitatzaileak adjudikazio-irizpideen bidez ebaluatzea lizitazio-prozeduraren 
ezinbesteko eta garrantzi handiko fasea da, proposamenak (ingurumen-alderdiak barne) 
puntuatzea dakarrelako eta horrek kontratua enpresa bati edo beste bati adjudikatzea 
baldintzatuko duelako.

Kontratu publikoei buruzko Europako eta nazioko legeriaren arabera, guztiz legezkoa 
da ingurumen-alderdiak aintzat hartu ahal izatea enpresa kontratista aukeratzea era-
gingo duten proposamenak baloratzean. Beraz, kontua da adjudikazio-irizpide klasi-
koei (prezioari, betearazpen-epeari, erabili beharreko materialei edo kalitate teknikoari) 
faktore ekologikoa gehitzea.

SPKLaren 145.6 artikuluak adierazten du produktu baten bizi-ziklo osoko edozein uneri 
buruzko balorazio-irizpideak ezar daitezkeela eta erabili beharreko produktuen edo egin 
beharreko horniduren alderdi oro (diseinatzen edo ekoizten direnetik merkaturatzen, 
garraiatzen eta eskura jartzen diren arte, baita ondoren birziklatzen eta deskontami-
natzen direnean ere) kontratuaren objektuarekin lotuta dagoela.

Gainera, ingurumen-etiketa edo -ziurtapen bat adjudikazio-irizpide gisa ezartzea bera-
riaz araututa eta bermatuta dago SPKLaren 127. eta 145. artikuluetan.

Adjudikazio-irizpide gisa

127. ARTIKULUA. Etiketak.

2. Kontratazio-organoek, ezaugarri bereziak –ingurumen arlokoak, sozialak edo bes-
telakoak– dituzten obrak, hornidurak edo zerbitzuak eskuratzeko asmoa dutenean, 
berariazko etiketa bat eskatu ahalko dute preskripzio teknikoetan, adjudikatzeko 
irizpideetan edo kontratua egikaritzeko baldintzetan, obrek, zerbitzuek edo horni-
durek eskatutako baldintzak betetzen dituztelako frogabide gisa: etiketa sozial 
edo ingurumenekoak, nola baitira nekazaritza edo abeltzaintza ekologikoare-
kin, bidezko merkataritzarekin edo genero-berdintasunarekin lotutakoak, edo 
Lanaren Nazioarteko Erakundearen oinarrizko konbentzioak betetzea bermatzen 
dutenak.
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145. ARTIKULUA. Kontratua adjudikatzeko baldintzak eta irizpide motak.
1. Kontratua adjudikatzeko, adjudikazio-irizpide ugari erabiliko dira, kalitate-prezio 
erlazio onenean oinarrituta.
Espedientean aldez aurretik justifikatuta, kostu-eraginkortasun erlazio onenari 
erantzuten dion planteamendu batean oinarritutako irizpideen arabera adjudi-
katu ahalko dira kontratuak, prezioan edo kostuan oinarrituta; esate baterako, 148. 
artikuluaren araberako bizi-zikloaren kostuaren kalkulua erabiliz.
.
2. Kalitate-prezio erlaziorik onena irizpide ekonomiko eta kualitatiboen arabera 
ebaluatuko da.
Kalitate-prezio erlazio onena ebaluatzeko kontratazio-organoak ezartzen dituen 
irizpide kualitatiboek ingurumen-alderdiak edo alderdi sozialak jaso ahalko di-
tuzte, kontratuaren objektuari lotutakoak, artikulu honen 6. apartatuan ezarritako 
moduan; honako hauek izan ahalko dira, besteak beste: 
1.a Kalitatea –balio teknikoa barne–, ezaugarri estetiko eta funtzionalak, irisga-
rritasuna, diseinu unibertsala edo erabiltzaile guztientzako diseinua, ezaugarri 
sozialak, ingurumen arlokoak edo berritzaileak, eta merkaturatzea eta haren bal-
dintzak.
Ingurumen-baldintzak, besteak beste, honako hauei buruzkoak izan ahalko 
dira: berotegi-efektuko gasen jaulkipena gutxitzea, aurrezpen eta efizientzia 
energetikoko neurriak erabiltzea eta kontratua egikaritzean iturri berriztaga-
rrietatik datorren energia erabiltzea, eta kontratua egikaritzeak uki ditzakeen 
baliabide naturalei eustea edo haiek hobetzea.

3. Adjudikazio-irizpide bat baino gehiago, nolanahi ere, ondorengo kontratu 
hauetan erabili ahal izango da:

h) Ingurumenean eragin nabarmena izan dezaketen kontratuetan; 
kontratu horiek adjudikatzeko, ingurumen-baldintza neurgarriak ba-
loratuko dira: esate baterako, ingurumenean eragin txikiagoa izatea; 
ura, energia eta materialak aurreztea eta neurrian erabiltzea; bizi-zi-
kloak ingurumenean duen kostua; prozedura eta ekoizpen-metodo 
ekologikoak; hondakinak sortu eta kudeatzea, edo material birzikla-
tuak edo berrerabiliak nahiz material ekologikoak erabiltzea.
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APLIKATZEKO PROPOSAMENA. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEEN ADIBIDEAK.

Kontratuen objektuak oso askotarikoak direla kontuan hartuta, ezinezkoa da 
produktu ekologikoei buruzko adjudikazio-irizpideen zerrenda osoa azaltzea, 
baina adibide batzuk jarriko ditugu:
Baremoaren guztizkoaren % 15 (edo 15 puntu) honako hauen balorazioari 
emango zaio:

 Kontratua egikaritzeko erabiltzen diren ibilgailu guztiak hibridoak edo elektri-
koak izateko eta ECO, Cero Emisiones edo ziurtapen baliokideak edukitzeko 
konpromisoa.

 Kontratua egikaritzeko erabiltzen diren paper eta kartel guztiek TFC, ECF, 
TCF, Ecolabel, Aingeru Urdina, Zisne Nordikoa, FSC edo zigilu baliokideak 
edukitzeko konpromisoa.

 Arkitektura-proiektua Energy Star etiketaren araberako 75eko errendimen-
du-puntuazioarekin edo puntuazio handiagoarekin bat etorriz egiteko konpro-
misoa..

 Energia-kontsumoa murriztea xede duten eraikuntza-irtenbideak ezartzeko 
konpromisoa, diseinu egokia eta parametro bioklimatikoak erabiliz, biodibertsita-
teari eta bioeraikuntzari buruzko zehaztapen teknikoak txertatuz edo baliabide 
berriztagarrietatik edo material birziklatuetatik datozen eraikuntza-materialak 
barne hartuz. BREEAM, Minergie, Passivhouse, Eraikuntza Berdea, Q Sostenible 
edo ziurtapen baliokideez nahiz bidezkotzat jotzen diren proba teknikoez egiaz-
tatu ahalko da.

 Hornitzeko edo erabiltzeko ekipamendu informatiko guztiek energia-efi-
zientziako Energy Star etiketa, IT Eco Declaration edo energia-efizientzia han-
diena egiaztatzen duten etiketa ekologiko ofizialak (hala nola Aingeru Urdina, 
TCOs edo baliokideak) edukitzeko konpromisoa.

 Hiri- edo bulego-altzari guztiek eta elementu guztiek FSC, PEFC edo ziurta-
pen baliokideak dituen zura erabiltzeko konpromisoa.

 Hornitzeko elikagaien % 30ek ENEEKek (Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Eko-
logikoaren Kontseiluak) edo erakunde baliokide batek nekazaritza edo abeltzaintza 
ekologikoari dagokionez emandako zigilua edukitzeko konpromisoa.
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 Hornitzeko haragiaren % 100ek abeltzaintza ekologikoko ziurtagiria edukitzeko 
konpromisoa.

 Hornitzeko edo baliatzeko kafearen % 100ek bidezko merkataritzako ziurtapen 
bat, hala nola Fairtrade (FLO), Ecocert, Fundeppo, Fair for Life, Naturland Fair 
edo baliokideak, edukitzeko konpromisoa.

 Garbiketa-produktuen % 100ek ingurumena errespetatzea edo etiketatu 
ekologikoren bat zein ingurumen-eragin txikia bermatzen duen ziurtagiri-
ren bat, hala nola EBko etiketa ekologikoa (Ecolabel) edo baliokideren bat, 
edukitzeko konpromisoa.

 Hornitzeko edo baliatzeko ehunki, laneko arropa edo uniforme guztiek 
OEKO-TEX Standard 100, OEKO-TEX Made in Green, Organic 100 -Ecocert 
edo ziurtagiri ekologiko baliokideak edukitzeko konpromisoa.

Valladolideko Udalaren lizitazio honetan, ingurumen-inpaktuen eta osasunerako arriskuen murrizketa baloratzen 
da, OEKO-TEX 100 eta Made in Green etiketetan definitutako estandarren arabera.
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Osakidetzaren agiri honetan, kontratua egikaritzean erabiltzeko makinei dagozkien zenbait ingurumen-irizpide 
eta -etiketa baloratzen dira. 

Kontratuaren betearazpen-baldintza bereziak enpresa lizitatzaile guztiek beren propo-
samenak aurkeztean onartzen dituzten benetako eta ezinbesteko betebeharrak dira, eta 
enpresa adjudikaziodunak nahitaez bete beharko ditu kontratua egikaritzean.

Ez dira aurretiazko betekizunak eta ez dira proposamena aurkeztean egiaztatu behar; aitzitik, 
kontratua egikaritzean eskatuko da betetzea, behin adjudikatuta eta enpresa adjudika-
ziodunari bakarrik, jakina. 

SPKLaren 202. artikuluak errepikatzen du betearazpen-baldintza bereziek «kontratua-
ren objektuarekin» lotuta egon behar dutela, baina gogorarazten dugu kontzeptu hori 
SPKLaren 145.6 artikuluan ezarritakora mugatzen dela, bertan ez baita eskatzen kon-
tratuaren objektuarekiko zuzeneko loturarik, kontratu-prestazioarekiko erlazioa baizik: 
kontratu-prestazioan sartzen den edozein kontu, haren alderdietako edozeinetan, haren 
bizi-zikloaren edozein etapatan, haren substantzia materialaren zati bat ez direnean ere, 

Betearazpen-baldintza berezi gisa

Etiketa ekologiko bat erabiltzeko aukera edo ekoizpen ekologikoaren ziurtapena berariaz aipatzea oso ohikoa 
da kontratazio publikoko agirietan.
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produkzio-prozesu zehatzean edo ingurumenaren eta gizartearen ikuspuntutik jasanga-
rriak eta zuzenak diren produkzio- zein merkaturatze-moduei dagokienez.

Bestela esanda, betearazpen-baldintza batek ezar dezake hornitzeko haragiaren % 50 
ekoizpen ekologikokoa izatea, baina ezin du ezarri proposamena aurkezten duenean 
enpresak ekoizten, erabiltzen edo merkaturatzen duen haragiaren % 50 ekoizpen ekolo-
gikokoa izatea.

Ingurumenaren eremuko betearazpen-baldintza berezien legezkotasuna dudarik gabekoa 
da, zehazki araututa dago eta kontratu publikoei buruzko legeriak berariaz bermatzen du. 
Eta produktu edo ekoizpen-sistema ekologikoak aipatzen dituen betearazpen-baldintza  
berezi bat ezartzea berariaz araututa dago SPKLaren 127. eta 202. artikuluetan; hortaz, ez 
da gehiago argudiatu behar prozedura-aukera horren legezkotasunari buruz.

202. ARTIKULUA. Izaera sozial, etiko edo ingurumenekoa duten kontratuak edo 
bestelako izaera duten kontratuak egikaritzeko baldintza bereziak.
1. Kontratazio-organoek zilegi izango dute baldintza bereziak ezartzea kontratua 
egikaritzeko, baldin eta baldintza horiek lotuta badaude kontratuaren objek-
tuarekin 145. artikuluan xedatutakoaren ildotik, ez badira zuzenean edo zeharka 
diskriminatzaileak, Europar Batasuneko zuzenbidearekin bateragarri badira eta 
hala lizitazio-iragarkian nola baldintza-agirietan adierazten badira.
Betiere, nahitaezkoa izango da hurrengo apartatuan zerrendatzen diren exe-
kuzio-baldintza berezietako bat gutxienez ere ezartzea administrazio-klausula 
partikularren agirian.

127. ARTIKULUA. Etiketak.
2. Kontratazio-organoek, ezaugarri bereziak –ingurumen arlokoak, sozialak edo 
bestelakoak– dituzten obrak, hornidurak edo zerbitzuak eskuratzeko asmoa dute-
nean, berariazko etiketa bat eskatu ahalko dute preskripzio teknikoetan, adjudi-
katzeko irizpideetan edo kontratua egikaritzeko baldintzetan, obrek, zerbitzuek 
edo hornidurek eskatutako baldintzak betetzen dituztelako frogabide gisa: eti-
keta sozial edo ingurumenekoak, nola baitira nekazaritza edo abeltzaintza ekolo-
gikoarekin, bidezko merkataritzarekin edo genero-berdintasunarekin lotutakoak, 
edo Lanaren Nazioarteko Erakundearen oinarrizko konbentzioak betetzea ber-
matzen dutenak..
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2. Exekuzio-baldintza horiek, bereziki, kontsiderazio ekonomikoei buruzkoak, 
berrikuntzari edo ingurumenari lotuak edo kontsiderazio sozialei buruzkoak 
izan ahalko dira.
Zehazki, honako helburu hauek erdiesteko kontsiderazioak ezarri ahalko dira 
ingurumen-arloan: berotegi-efektuko gasen igorpenak murriztea –horrekin 
Ekonomia Iraunkorrari buruzko martxoaren 4ko 2/2011 Legearen 88. artiku-
luan ezarritako helburua betetzen lagunduko da–; kontratua egikarituta uki-
turik gerta daitezkeen ingurumen-balioak mantentzea edo hobetzea; uraren 
kudeaketa jasangarriagoa izatea; energia berriztagarrien erabilera sustatzea; 
produktu-birziklatzea eta ontzi berrerabilgarrien erabilera indartzea, edo sol-
teko produktu-banaketari eta ekoizpen ekologikoari bultzada ematea.

Zerbait argitu behar da preskripzio teknikoen eta kontratuaren betearazpen-baldintza 
berezien arteko antzekotasunei eta desberdintasunei buruz. Antzekotasuna da bi ka-
suetan nahitaez bete behar direla, enpresa adjudikazioduna edozein dela ere. Eta des-
berdintasuna ñabardura bat da: alegia, ikuspuntu tekniko eta juridikotik, preskripzio 
teknikoek kontratatzen denari buruzko betebeharrak dira, eta betearazpen-baldintza 
bereziek, aldiz, kontratua nola egikaritzen den ezartzen dute.

Eta egokiena preskripzio teknikoetan kokatzea bada ere, ez da zentzugabekeria juridi-
koa betearazpen-baldintza berezietan ezaugarri tekniko jakin batzuk jasotzea edo le-
ge-erreferentziak (bidezko merkataritzari, energia-etiketatuari, nekazaritza ekologikoari 
eta abarri buruzkoak) aipatzea. Baina, preskripzio teknikoetan jada azaldutakoa osatze-
ko, orain kontratua egikaritzen den moduari eta kontratu-prestazioa gauzatzeko eran 
ingurumen-alderdiak sartzeari buruzko proposamen batzuk egingo ditugu.

APLIKATZEKO PROPOSAMENA. KONTRATUAREN BETEARAZPEN-BALDINTZA 
BEREZIEN ADIBIDEAK.

Kontratuaren betearazpenaren ingurumen-kalitatea ziurtatze aldera, kontratuaren 
betearazpen-baldintza berezi hauetako bat edo batzuk ezarriko dira:

 Enpresa adjudikaziodunak ingurumen-kudeaketako protokolo zehatz bat 
edo neurri zehatz batzuk diseinatu eta aplikatu beharko ditu.

 Enpresak hondakinak banatzeko eta haien kopurua txikiagotzeko plan ze-
hatz bat aurkeztu beharko du eta hari buruzko prestakuntza zehatza eman 
beharko die kontratua egikaritzen duten langileei.
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 Enpresa adjudikaziodunak kontratua egikaritzean sortutako edozein inguru-
men-arazo jakinarazi beharko du eta arazoa (adibidez, substantzia arriskutsuen 
isurketa edo erabilera) konpontzeko neurriak hartu beharko ditu.

 Enpresak baliabideak (hala nola elektrizitatea eta ura) modu efizientean era-
biltzeko eta haien kopurua txikiagotzeko plan bat edo neurrien zerrenda bat 
aurkeztu beharko du.

 Dosifikazio-adierazleak erabili beharko dira garbiketa-produktuen eta aba-
rren kantitate egokiak baliatzen direla bermatzeko.

 xx orduko ingurumen-prestakuntza eman beharko zaio kontratua egikaritzen 
duen plantilla guztiari.

 Kontratua betearazteko esparruan ibilgailuak gidatzen dituzten pertsonek 
gidatze ekologikoko teknikei buruzko prestakuntza zehatza eduki beharko 
dute isuriak eta erregaia aurrezteko.

 Enpresak behar diren neurriak hartuko ditu eragozpenak sor ditzaketen za-
ratak eta bibrazioak txikiagotzeko, horrelakoak dakartzaten lanak herritarren 
ohiko atseden-orduekin bateragarriak diren orduetan eginez. . 

 Enpresak eraispen-hondakinak eta eraikuntza-obrako berezko hondakinak 
kudeatzeko plan bat aurkeztu beharko du lanak hasi baino lehen, eta materialak 
bereizita eta tokian bertan biltzeko sistemak ezarriko ditu, berrerabiltzeko, birzi-
klatzeko eta balorizatzeko asmoz.

 Produktuak garraiatzeko ontzi edo enbalaje berrerabilgarriak erabili beharko 
dira.
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Baztango Udalak ingurumen-irizpideei buruzko prestakuntza eta informazioa eskatzen ditu (nekazaritza 
ekologikoari, jatorri-deiturari, hurbiltasunari eta ekoizpen integratuari buruz).

Eusko Jaurlaritzaren agiri honetan, ingurumen-kudeaketari eta hondakin-kudeaketari buruzko zenbait 
betebehar ezartzen dira.
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UPV/EHUk betearazpen-baldintza berezi gisa eskatzen du kafea, tea eta txokolatea bidezko merkataritzakoak 
izatea, ziurtapen nagusiak aipatuz. 
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3. Hurbileko eta 0 kilometroko
produktuak

Haren ezaugarri bereziengatik, hurbiltasunari edo 0 kilometroari buruzko irizpideari 
apartatu bereizi batean heltzea erabaki dugu.

Zalantzarik gabe, irizpide hori agirietan sartzea toki-garapenerako onura ziurrak dakartza, 
despopulazioa saihesten du, ekonomia zirkularraren alde egiten du, herrian enplegua 
sortzen du edo kontratatutako enpresen tokian tokiko egoitzagatiko zerga-itzulera 
sortzen du.

Arazoa da lizitazio-agirietan helburu horiek aldeztea edo gauzatzea kontratazio publi-
koaren oinarrizko printzipio batzuekiko bateraezintzat jotzen dela, adibidez, diskrimina-
ziorik ezaren, kokapen-askatasunaren edo tratu-berdintasunaren printzipioak direla eta. 
Funtsean, tokiko, eskualdeko edo nazioko enpresei mesede egiten diela pentsatzen da, 
eta horrek lehia askea hondatzen du.

Hala ere, agirietan xede horiek aipatu gabe, kontratu publikoei buruzko araudiak 
ahalbidetu egiten digu helburu bera erdiestea eta, ondorioz, hurbileko edo 0 kilo-
metroko produktuak lehenestea edo eskatzea, baldin eta kontratua egikaritzean 
CO2-aren eta berotegi-efektuko gasen isuriak saihesteko edo haien kopurua txikiagotze-
ko helburua soilik aipatzen badugu oinarrian eta klausuletan. Hau da, ekoizpenetik 
kontsumorainoko hurbiltasuna ebaluatu behar da, baina ingurumen-inpaktuarekin 
erlazionatuz.

Beraz, eta aipatutako gomendioari jarraituz, legezkoa eta egingarria da produktu jakin 
batzuk (adibidez, elikagaiak) emate- edo kontsumo-puntutik distantzia jakin batera 
ekoitzita nahiz eraldatuta egon daitezela eskatzea edo hori baloratzea.

Horrelako klausulak kontratu publikoei buruzko legeriaren ondorioetarako balioduntzat 
jotzeko, distantzia bat kontuan hartu eta CO2 isuriekin erlazionatu beharko da betiere. 
Distantzia-faktorea ezingo da eskualdearekin edo nazioarekin lotutako ezein baldintza-
gatik aldatu, hau da, Irungo Udalak hornidura bat lizitatzen badu, Hendaiako nekazari 
batek Arabako Lautadako batek baino puntu gehiago lortu ahalko ditu.
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Agirietan sartu ohi diren klausulen ereduak, oro har, eskala bat jasotzera eta ekoizpen- edo 
eraldaketa-lekutik emate-punturainoko distantziaren arabera puntuak ematera mugatzen 
dira. Bi adibidetan ikusiko dugu:
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Formula hori errazena da, baina gomendagarria da agiriak idaztean ibilgailu-mota (elektri-
koa, hibridoa, dieselezkoa, gasolinazkoa) kontuan hartzen duten edo ibilgailu bakoitzaren 
txartel teknikoak aipatzen dituzten aukerak ezartzea edo enpresa lizitatzaileak aurrez 
ezarritako batez besteko distantzietatik eta isurietatik salbuesteko edo horiek mi-
noratzeko egiaztagiri fede-emailerik aurkeztu dezakeen zehaztea. Ildo horretan, ko-
meni da gomendatzea jarraian adibide gisa erakusten den klausula idaztea:
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Kontrola eta 
egiaztapena4.

Klausulak betetzen diren egiaztatzeko fasea funtsezko unea da kontratazio publiko 
arduratsuaren prozesuan. Eta egia bada ere administrazio publiko askok beren agirietan 
ingurumen-klausulak sartzen dituztela, gutxi batzuek baino ez dute benetan egiaztatzen 
egokiro betetzen ari diren. 

Enpresa guztiak ez dira sistematikoki urratzaileak, baina, askotan, lizitatzaileek badaki-
te ingurumen-klausulak ez direla egiaztatzen eta ez dela eskatzen betetzea frogatze-
ko; beraz, ez dute arazorik konpromisoak hartzeko. Egoera hori arintzeko, jasangarrita-
sunari eta ingurumen-erantzukizunari buruzko klausulen betetzea errazteko zenbait 
neurri proposatzen ditugu:

1. Agirietan beti adieraziko da nola (zer dokumentazio, xehetasun edo ziurtapenekin) 
eta noiz egiaztatuko den betetzea.

2. Frogatu beharraren karga enpresa kontratistari egokituko zaio. Eta, behin kontratua 
adjudikatuta, ez da beharrezkoa izango berariazko errekerimendu bat egitea; aitzitik, 
adjudikaziodunak epe eta modu egokian egiaztatuko du betetzea.

3. Gainera, kontratuaren objektuaren arabera, aldizkako zein ausazko kontrol-sistemak, 
ikuskapenak edo dokumentazio-errekerimendu gehigarriak ezarri ahalko dira.

4. Ingurumen-irizpide guztiak (bai preskripzio teknikoak, bai adjudikazio-irizpideak, bai 
betearazpen-baldintza bereziak) funtsezko kontratu-betebehartzat joko dira, hau da, 
garrantzi-kategoria altuena emango zaie.

5. Agirietan berariaz ohartaraziko da aurkeztutako dokumentazioa erkatu eta egiaztatuko 
dela.

6. Berariaz adieraziko da ez-betetzeren bat egonez gero balitekeela kontratua hutsaltzea, 
zigorrak ezartzea, ez luzatzea, faktura ez ordaintzea eta kontratatzeko debeku bat 
ezartzea.

7. Sistema hori aplikatuz, erabateko gardentasuna eta tratu-berdintasuna emango zaio 
prozedurari, enpresa lizitatzaile guztiek aldez aurretik jakingo dutelako zer doku-
mentazio aurkeztu beharko duten adjudikaziodun suertatuz gero. Eta lizitatzaileei 
mezu laukoitza helaraziko diegu:
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 Ingurumen-klausulak benetan bete behar dira.

 Aurrez ezarritako dokumentazioa aurkeztuz betetzen dituztela egiaztatzea 
egokituko zaie.

 Ondo egikaritzen ari diren egiaztatuko da, kontrol-eginkizuna berariaz esleituz.

 Ez betetzeak ondorio larriak ekarriko ditu. 

Ondorioz, lehenik eta behin, kontrol-sistema orokor bat proposatzen dugu eta kontra-
tazio-agirien apartatu zehatz batean sartzea gomendatzen dugu. Gainera, kontratua-
ren objektuaren, prestazio-motaren eta eskatu edo baloratu diren ingurumen-ezauga-
rrien arabera, betetzea egiaztatzeko modu zehatza adierazi beharko da: ziurtapenak, 
berariazko etiketatua, hornitzaileak, albaranak, fitxa teknikoak, fakturak, probak edo 
saiakuntzak, neurketak, etab.

Jarraian, kontratazio-agirietan kontrol-sistema orokorrari buruzko apartatua idazteko 
proposamen bat aurkezten dugu.

INGURUMEN-KLAUSULAK BETETZEA ETA EGIAZTATZEA.

1. Preskripzio teknikoak, adjudikazio-irizpideak eta ingurumenaren eremuko 
betearazpen-baldintza bereziak funtsezko kontratu-betebehartzat jotzen 
dira. Beraz, betetzen ez badira, larritasunaren arabera, ondorio hauek sortuko 
dira:

 Zigorrak ezartzea; kontratazio-organoak zenbatetsi beharko du munta, 
larritasunaren arabera, kontratuaren prezioaren % 20raino gehienez ere.

 Kontratua ez-betetze errudunagatik suntsiaraztea. Horrek, gainera, bi 
urtez edozein lizitazio-prozedura publikotan lizitatzeko desgaitzea 
ekarri ahalko du.

 Ez da kontratuaren prezioa ordainduko, ezta ziurtapen partzialak ere, 
ingurumen-klausulak bete eta egiaztatu arte.
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2. Enpresa kontratistak ingurumenaren eremuko preskripzio tekniko, adjudika-
zio-irizpide eta kontratuaren betearazpen-baldintza berezi guztiak bete behar-
ko ditu eta, horrez gain, agiri honetan aipatutako dokumentazioa aurkeztu 
beharko du bete dituela egiaztatzeko.

3. Kontratuaren arduradunak edo unitate kudeatzaileak aurkeztutako dokumenta-
zioa egiaztatu beharko du eta ingurumenaren eremuko preskripzio teknikoekin, 
adjudikazio-irizpideekin eta betearazpen-baldintza bereziekin bat datorren 
ebaluatu beharko du.

4. Kontratistak klausularen bat betetzen ez badu, kontratuaren arduradunak edo 
unitate kudeatzaileak horren berri eman beharko du eta, hala badagokio, zigorrak 
ezartzeko edo kontratua suntsiarazteko prozedura hastea proposatuko du. 
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Jardunbide egoki gisa, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 13ko 33/2018 Foru Dekretuan (zeinaren bidez Bizkaiko 
Foru Aldundiaren kontratazio-prozeduran klausula sozialak, ingurumenekoak eta beste politika publiko batzuei 
dagozkienak sartzeko erregelamendu betearazlea onartzen den) ezarritako kontrol-xedapena erakusten dugu.
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Ingurumen-ziurtapenen 
eta -etiketen adibideak5.

Jarraian, eremu bakoitzeko ingurumen-etiketa eta -ziurtapen garrantzitsuenetako 
batzuk zerrendatzen dira.
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EHUNKIAK

OEKO-TEX Standard 100 OEKO-TEX Made in Green ORGANIC 100 -ECOCERT

ENERGIA-EFIZIENTZIA

ENERGY STAR EUROPAKO ETIKETA

ZURA ETA BASO-KUDEAKETA

FSC PEFC

BIDEZKO MERKATARITZA

FAIRTRADE 
INTERNATIONAL 

(FlO)
ECOCERT FUNDEPPO NATURLAND FAIR FAIR FOR LIFE
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ERAIKUNTZA

BREEAM ETXE PASIBOA ERAIKUNTZA BERDEA Q SOSTENIBLE

IBILGAILUAK

INGURUMEN-BEREIZGARRIA

•  Turismoak eta furgoneta arinak:
   - gasolinazkoak, 2000ko urtarriletik            
     aurrera matrikulatuak.
   - dieselezkoak, 2006ko urtarriletik aurrera.

•  Turismoak eta furgoneta arinak:
   - gasolinazkoak, 2006ko urtarriletik            
     aurrera matrikulatuak.
   - dieselezkoak, 2014ko urtarriletik aurrera.

•  8 plaza baino gehiagoko ibilgailuak   
eta astunak, bai gasolinazkoak,  
bai dieselezkoak, 2005etik aurrera 
matrikulatuak.

•  8 plaza baino gehiagoko ibilgailuak   
eta astunak, bai gasolinazkoak,  
bai dieselezkoak, 2014tik aurrera 
matrikulatuak.

• Ibilgailu elektriko bateriaduna (IEBa)

• Autonomia hedatuko ibilgailu elektrikoa 
(AHIEa)

• Ibilgailu elektriko hibrido entxufagarria 
(IEHEa), gutxienez 40 kilometroko autonomia 
daukana, edo erregai-piladun ibilgailuak.

• Ibilgailu hibrido entxufagarriak    
<40 km-ko autonomia dutenak

• Hibrido entxufaezinak (HEEak)

• Gas naturalez propultsatuak

• Gas naturalez(GNKz eta GNLz) 
edo petrolio-gas likidotuz  (PGLz) 
propultsatuak.
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Gehiago 
jakiteko6.

Ingurumen-klausulen konplexutasun teknikoa eta kontratuaren objektuen nahiz 
erabiltzeko edo hornitzeko produktuen moten aniztasuna kontuan hartuta, egokia iru-
ditzen zaigu gida honetan Ihobe (Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarri-
tasun eta Ingurumen Sailari atxikitako sozietate publikoa) aipatzea eta haren web-orrirako 
esteka bat sartzea.

Ihobek urte asko daramatza erosketa publiko berdeari buruzko material bikainak sortzen. 
Eta Europako testuinguru osoko eduki teknikorik onenak eratu ditu kontratazio publikoko 
ingurumen-irizpideei dagokienez.

Haren metodologia kontratu-objektuak analizatzetik abiatzen da, eta bakoitzerako gida 
labur bat, eskakizun-mailaren araberako irizpideak eta zenbait administrazio publikoren 
jardunbide egokien bilduma bat jasotzen ditu. 

Esteka honetan, hogeita hamar kontratu-objektutarako preskripzio tekniko, adjudikazio-
irizpide edo betearazpen-baldintza egokienak deskarga daitezke, hain zuzen ere, lizitazio 
publikoetan ohikoenak diren objektuetarako: papera, ibilgailuak, obrak, lorezaintza, ehun-
kiak, argitalpenak, garbiketa, hondakinen bilketa, etab.

http://www.ihobe.eus/ingurumen-irizpideak
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OBRA ZIBILA ERAIKINGINTZA EKITALDIAK

EKIPAMENDU 
INFORMATIKOAK, 
INPRIMAGAILUAK

BULEGOKO 
ALTZARIAK

EKIPAMENDU 
INFORMATIKOAK, 
ORDENAGAILUAK

EHUNKIAK
LANEKO ARROPA

EHUNKIAK
OINETAKOAK

CATERING-
ZERBITZUA

KALE-
GARBIKETA
HONDAKINAK

URBANIZAZIO-
OBRAK

ENERGIA-
HORNIDURA

LOREZAINTZA

MEZULARITZA

ARGITALPENAK
EHUNKIAK
OSAGARRIAK

IBILGAILUAK

PAPERA

VENDING-
ZERBITZUA

ERAIKINEN 
GARBIKETA


