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1- Sarrera 

2- Kontratu motak 
3- Kontratazio prozedurak 
4- Kontratu txikiak  
5- Kontratazio espedientea 

6- Kontratuaren eragin, betetzea eta azkentzea 

7- Gizarte zerbitzuen berezitasunak 

8- Kontratazio elektronikoa 
9- Kontuan izan beharreko beste batzuk 

10- Hartu beharreko neurriak 

 11- Ondorioak 

2 



 Lege luzea eta konplexua da: 347 art, 36 

X.G, 5 X.I., 1 X.I., 16 B.X. eta 4 eranskin 

 

 Otsailaren 26ko 2014/23 eta 2014/24 

Zuzentarauen ondorioz 

 

 Legearen 1. artikulua funtsezkoa da 

    Printzipioak: askatasuna, publizitatea, 

gardentasuna, diskriminazio eza,  berdintasuna, 

osotasuna 

Irizpide sozial eta ingumenekoak ezarriko dira 
Enpresa txiki eta ertainen sarrera erraztuko da 3 



 Legearen esparru subjektiboa 
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Erakunde 
autonomoak 

Sektore 

publikoa 

Botere 
esleitzailea 

Administrazi
o publikoa 



2.1. Administrazio kontratuak 

 

  2.1.1. Administrazio kontratu bereziak 

 

2.2. Kontratu pribatuak 
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-    Administrazio kontratuak: 

 Lan kontratuak 

 Lanen emakida kontratuak 

 Zerbitzuen emakida kontratuak (lehengo 

kudeaketa zerbitzu kontratuak) 

 Zerbitzuak 

 Hornidurak 

- Kontratu mistoak 

- Erregulazio harmonizatuko kontratuak 
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Kontratua Zenbatekoa 

Lan kontratua ≥5.548.000€ 

Lanen emakida kontratua ≥5.548.000€ 

Zerbitzuen emakida kontratua ≥5.548.000€ 

Zerbitzu kontratua ≥221.000€ 
≥750.000€ Gizarte zerbitzuak 

Hornidura kontratua ≥221.000€ 
 

 



 Aplikagarria den araudia 

 

 

 • Kontratazio 
publikoaren arauak 
(SPKL eta garapen 
arauak) 

• Bestelako 
administrazio 
araua 

• Arau pribatuak 

Prestakuntza, 
esleipena, 
ondorioak, 

betetzea eta 
azkentzea 
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 Legez/jardun edo berariazko trafikoari 

lotutakoak/helburu publikoa dutenak 

 Aplikagarria den araudia: 
 

 

 

 

 

 

 

• Arau bereziak 

• Kontratazio 
publikoaren arauak 
(SPKL eta garapen 
arauak) 

• Bestelako 
administrazio araua 

• Arau pribatuak 

Prestakuntza, 
esleipena, 
ondorioak, 

betetzea eta 
azkentzea 
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 Administrazio kontratuak eta administrazio 

kontratu bereziak ez direnak.  

 Aplikagarria den araudia: 
 • Arau bereziak 

• Kontratazio 
publikoaren 
arauak 

• Bestelako 
administrazio 
arauak 

• Arau pribatuak 

Prestakuntza 
eta esleipena 

• Arau pribatuak 

Ondorioak, 
betetzea eta 
azkentzea 
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 a) Prozedura irekia 

-     Prozedura ireki sinplifikatua 

-     Prozedura ireki oso sinplifikatua 

 b) Prozedura mugatua 

 c) Prozedura negoziatua 

 d) Lehia-elkarrizketa 

 e) Berrikuntzarako elkartze prozedura (Berria) 

 f) Proiektuen lehiaketak 
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Baldintzak 

Kualitatiboak 

Lanak: 

≤2.000.000€ 

Zerbitzu 
Hornidura 
≤100.000€ 

Irizpide 
subjektiboak 

<%25 
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Baldintzak 

Kualitatiboak 

Lanak: 

≤80.000€ 

Zerbitzu, 
hornidura 
≤35.000€ 

Irizpide 
objektiboak 

%100 
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Prozedura negoziatua  
- Gizarte zerbitzu oso pertsonalak 

pertsonaren sustraitzea determinatzailea 

denean 

- Desagertu da publizitate gabeko 

prozedura negoziatua zenbatekoagatik 

 

Berrikuntzarako asoziazio 

prozedura (Berria) 
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 Araudia: 29.8, 63.4, 118, 131.3 artikuluak 

 Epea: urte 1ekoak, luzaezinak 

 Zenbatekoa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontratua Zenbatekoa 

Lanak <40.000 

Hornidurak  <15.000 

Zerbitzuak <15.000 
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 Espedientean izan beharrekoak: 

 Justifikatuko da kontratuaren helburua ez 

dela aldatu eta kontratistak ez duela 

bestelako kontratu txikirik burutu 

zehaztutako zenbatekoetatik gora  

 Aragoiko 3/2018 txostena eta Estatuko 

41/2017, 42/2017 eta 5/2018 txostenak 

 Informazioa 3 hilabetero argitaratu eta 

HKEEra igorri 
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 Izapidea Eskumena 

1 Espedienteari hasiera emateko onespena: Eskaera, 
beharrizan txostena eta onespena 

+ Eskumena (Zerbitzu kontratuetan) 

Kontratazio organoa 

2 Kontratuaren arduradunaren adierazpena: xedea, 
kontratuaren jarraipena eta enpresaren gaitasun eta 
habilitazio profesionalari buruz (5.000 eurotik gora 
eskatutako aurrekontuen inguruko azalpena ere) 

Kontratuaren 
arduraduna 

3 Kontabilitateko arduradunaren adierazpena esleitutako 
bestelako kontratu txikiei buruz 

Kontabilitateko 
arduraduna 

4 Kontsignazio txostena: RC erantsi beharko da Kontabilitateko 
arduraduna 

5 Erabaki proposamena Kontratuaren 
arduraduna 

6 Erabakia Kontratazio organoa 

7 Kontratatzailearen profilean datuak argitaratzea Kontratuaren 
arduraduna 

 

 



 

KONTRATUA TXIKIAK IREKIA OSO 
SINPLIFIKATUA 

IREKIA 
SINPLIFIKATUA 

IREKIA  IREKIA 
SARA 

LANAK <40.000  <80.000 <2.000.000 <5.548.000 >5.548.000 

ZERBITZUAK <15.000  <35.000 
(intelektualak ez) 

<100.000 
(intelektualak 
bai) 

<221.000 

<750.000 
zer sozial 

>221.000 

>750.000 
zer sozial 

HORNIDURAK <15.000  <35.000 <100.000 <221.000 >221.000 

LANEN 
EMAKIDAK 

   <5.548.000  >5.548.000 

ZERBITZUEN 
EMAKIDAK 

   <5.548.000  >5.548.000 
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Publizitatea 

eta 

eskaintzak 

aurkezteko 

epea 

KONTRATUA TXIKIAK IREKIA 
OSO 
SINPLIFIK
ATUA 

IREKIA 
SINPLIFIKAT
UA 

IREKIA  IREKIA 
SARA 

LANAK Hiru hilero 
Kontratazio 
Profilean 
(KP)  

KP 10 
lanegun 

KP 20 egun KP 26 
egun 

EBAO 35 
egun 
iragarkia 
bidaltzen 
denetik 

ZERBITZUAK Hiru 
hilabetero 
KP 

KP 10 
lanegun 

KP 15 egun KP 15 
egun 

EBAO 35 
egun 
iragarkia 
bidaltzen 
denetik 

HORNIDURA
K 

Hiru hilero 
KP 

KP 10 
lanegun 

5 lanegun 
merkatuko 
ondasun 
higigarriak 

KP 15 egun KP 15 
egun 

EBAO 35 
egun 
iragarkia 
bidaltzen 
denetik 

LANEN 
EMAKIDAK 

   KP 26 
egun 

EBAO 35 
egun 
iragarkia 
bidaltzen 
denetik 

ZERBITZUEN 
EMAKIDAK 

   KP 26 
egun 

EBAO 35 
egun 
iragarkia 
bidaltzen 
denetik 
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5.1. Kontratuaren espedientea: hasiera eta 

edukia 

‣ Espedientearen edukia 

‣ Justifikazioa 

‣ Aurretiazko tramitazioa 

‣ Prozedura  
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 Merkatuaren ikerketak eta kontsultak  

 Argitalpenak kontratugilearen profilean 

 Gardentasuna eta diskriminazio eza printzipioak 

 Txostena egin beharko da 

 Kontsultan parte hartzeak ez du galaraziko 

kontratazio prozeduran parte hartzea 
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5.3. 

Lizitazioaren 

oinarrizko 

aurrekontua, 

kontratuaren 

balio 

estimatua eta 

Kontratuaren 

prezioa 

 Kontzeptua BEZ Oharrak 

Lizitazioaren 
oinarrizko 
aurrekontua 

Gehienezko gastua, 
kontratazio organoak 
konprometitu/ xedatu 
ahal duena 

Bereizi behar dira: 

 Koste zuzen eta 
zeharkakoak 

 Bestelako 
balizko gastuak 

 Lan kostuak 

Bai Krediturik ez 
izateak edo 
nahikorik ez 
izateak 
kontratua 
deuseza izatea 
dakar. 

Espedientearen 
onarpenak 
gastua 
onartzea 
ekarriko du. 

Kontratuaren 
balio 
estimatua 

Lizitazioaren 
zenbatekoa da. 

 Lan arloko 
araudia 
aplikatzearen 
kosteak 

 Zerbitzuen 
exekuzio 
materialaren 
ondoriozko 
bestelako 
gastuak 

 Estrukturaren 
gastu orokorrak 
eta onura 
industriala 

 Bestelako 
balizko aukerak 

 Kontratuaren 
luzapen 
posibleak 

 Legeak 
ezarritako 
bestelakoak 

Ez Kontratuaren 
balio estimatua 
kontuan 
hartzen da: 

-SARA 
kontratuetan 

-Errekurtso 
bereziak 
ezartzeko 
orduan 

-Kontratu 
txikien 
gehieneko 
zenbatekoa 
ezartzeko 

Kontratuaren 
prezioa 

Udalak ( edo 
erabiltzaileek) egin 
behar duen ordainketa 
edo kontratuaren 
kontraprestazio 
ekonomikoa 

Bai  Pleguetan 
%20ra arteko 
eraldaketak 
aurreikusten 
badira, sartu 
behar dira 
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 Erregela orokorra: Kalitate-prezioa 

 -Kalitatea:Irizpide sozial eta ingurumenekoak                   
            Langileriaren kualifikazioa edo esperientzia 

 Salbuespenez: koste-eraginkortasuna  

 Gizarte zerbitzuak: prezioa ezin da izan irizpide bakarra 

 Irizpideen baldintzak: 

- Kontratuaren helburuarekin lotura 

- Objektiboak 

- Proportzionalak 

 Hobekuntzak: 

-Zehatzak 

-≤%2,50 
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 Loteak aplikatu edo justifikatu  

 

 Loteetan mugak ezartzea 

a) Eskaintzak aurkezteko 

b) Loteak esleitzeko 

 

 Lote bakoitzeko kontratu bat egingo da 
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 Mantenimendurako zerbitzu kontratuak 

 Luzapenak (1+1+1+1+1) 

 Iraupena bukatuta prestazioa ematea 
  
 25 

KONTRATUAK TXIKIAK HANDIAK 

LANAK Urte 1 luzaezina Kontratuan zehaztutakoa+luzapen bat edo batzuk 

ZERBITZUAK Urte 1 luzaezina 5 urte, salbuespenekin 

HORNIDURAK Urte 1 luzaezina 5 urte, salbuespenekin 

LANEN EMAKIDAK  40 urte 

ZERBITZUEN EMAKIDAK  40 urte: Lanak+Zerbitzuen ustiapena 
25 urte: Osasun zerbitzuak ez 
10 urte: Osasun zerbitzuak 

 



5.7. Erantzukizunezko adierazpena  
 
5.8. Kaudimena enpresa berrien kasuan 
 
5.9. Kontratazio mahaiak 
‣  Politikoak 1/3 
‣  Ebentualak: ez   Bitarteko funtzionarioak: salbuespenez 
‣  Lan kontratu finkodunak: bai 
‣  Eraketa 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
‣ Kontratugilearen profilean argitalpena 
 
 

 

Lehendakaria: 

Funtzionarioa/Politikoa 

Kideak: kontu-hartzailea, 
udal idazkaria 

Idazkaria: funtzionarioa 
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5.10. Kontratazioko errekurtso berezia 
 

‣ Errekurtsoa jartzeko aukera handiagoak kualitatibo eta    

kuantitatiboki 

   -Kontratuak 

  - Ekintzak  

‣ Borondatezkoa, dohainekoa, etengarria 

‣ Legitimazioa: sindikatuak, enpresa-organizazio sektorialak 
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5.11. Lankidetzak eta kontratazio 

zentralak 

‣   Lankidetza: bertikala/horizontala 

‣   Enkarguak 

‣   Kontratazio zentrala: obra, zerbitzu eta 

hornidurentzat 
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  4. X.G. Kontratu erreserbatuak 

 48. X.G. Gizarte zerbitzu, kultura eta osasun 

zerbitzuen erreserbak zenbait erakundeei 

 27. X.G. Estatuko eskuratze zentralizatuko 

sistema 

 4. eraskina. Zenbait zerbitzu sozial eta osasun 

zerbitzuak 
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7.1. Eraldaketak 
‣  Pleguetan/Pleguetan ez 

‣  Derrigorrezkoak ≤%20  

‣  Lizitazio berria 

7.2. Azpi-kontratazioak 
‣  Edozein % 

 ‣ Pleguetan zehaztu behar da 

‣  Akzio zuzena 

7.3. Kontratuaren erantzulea 
‣  Derrigorrezkoa 
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8.1. Espediente elektronikoa 
‣ Derrigorrez barnera eta kanpora begira 

 

8.2. Publizitatea eta Kontratugilearen profila 
‣  Iragarkiak 

‣  Kontratazio espedientea 

‣  Kontratu txikiak 

 

8.3. Sektore publikoko kontratazioko plataforma 
‣  Kontratugilearen profila 
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9.1. Kontratuaren izapidetzaren izaera 

 

 

 

 

9.2. Epeak 

‣ Naturalak, salbuespenak salbu 

 

 

Arrunta Premiazkoa Larrialdietakoa 
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 Bermeoko Udal Kirol Patronatua (estatutuen 9.g 

eta 14.l) 
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Aurrekontuaren 
zenbatekoa 

Kontratazio organoa 

≤Aurrekontuaren %10 
edo ≤urte 1 

Lehendakaria 

>Aurrekontuaren %10 
edo >urte 1 

Batza Artezkaria 
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 GOUP (2018-03-08ko erabakia) 

 

 

 

 

Aurrekontuaren 
zenbatekoa 

Kontratazio organoa 

≤10.000€ Lehendakariordea 

>10.000€ GOUPeko Batzorde Zuzentzailea 
 



Jurdana Uriarte Lejarraga 
Idazkari nagusia 
2018ko martxoa 
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