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1. AURKIBIDEA OBAFM espedienteak 

GAIA 1 1 .  LANGILEAK 

ESPEDIENTEAK 

1 . 1  Orokorrean ordainsariak gehitzeagatik lanpostuen zerrenda aldatzea. 

1 .2 Lan-eskaintza publikoa onestea. 

1 .3 Langileen lan-baldintzak arautzeko hitzarmena. 
1.4 Karrerako langile funtzionarioen/lan-kontratu finkoko langileen deialdia onestea 
1.5 Bitarteko langile funtzionarioen deialdia onestea. 
1 .6 Aldi baterako lan-kontratuko langileen deialdia onestea. 
1 .  7  Karrerako edo bitarteko langile funtzionarioak izendatzea. 
1 .8 Zerbitzu-eginkizunaren edo eginkizuna luzatzearen ondorioz karrerako edo 
bitarteko langile funtzionarioak izendatzea. 
1 .9  lzendapen askea eta langile funtzionarioen bestelako hornidura-moduak 
izendatzea. 
1 . 1  O  Lan-kontratu finkoko edo aldi baterako lan-kontratuko langileak kontratatzea. 
1 . 1 1  Lan-kontratuak luzatzea. 
1 . 1 2  Kargua onartzea/lan-kontratuak sinatzea. 
1 . 1 3  Zuzendaritza-langileen deialdia onestea. 
1 . 1 4  Zuzendaritza-langileak kontratatzea. 
1 . 1 5  Behin-behineko langileak izendatzea. 
1 . 1 6  Langileen ordainsarien nomina. 
1 . 1 7  Produktibitatea eta bestelako plus nahiz osagarriak. 
1 . 1 8  Pentsio-planei ekarpenak eta Gizarte Segurantzarekiko enpresa-kuota onetsi eta 
aitortzea. 
1 . 1 9  Langileentzako gizarte-laguntzak eta maileguak nahiz aurrerakinak. 
1 .20 Kaleratutakoan epaietan izapidetutako ordainsariengatik administrazioari 
erreklamazioak eta horiei lotutako segurantza-kuotak. 

GAIA 
1

2 .  KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEAK 

2.1 OBREN kontratazio-espedienteak prestatu eta adjudikatzea (fabrikazio 
horniduraren kontratuak barne, ABBPk obra-kontratuaren zuzeneko aplikazioa 
zehazten duenean eta kontratazioaren arrazionalizazio teknikoaren sistemaren 
esoarruan izaoidetutako kontratuetan formalizazioaren ondorenao faseetarakol 
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2 . 1 . 1  Gastua onartzea. 
2 . 1 .2  Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 
2 . 1 .3  Formalizazioa (AD/D !asea) 

2.2 PROIEKTUA ETA OBRA hatera kontratatzeko espedienteak prestatu eta 
adjudikatzea, obren gutxi gorabeherako zenbatekoa zehaztu daitekeenean 
2.2.1 Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD) 
2.2.2 Formalizazioa (AD !asea) 

2.3 PROIEKTUA ETA OBRA hatera kontratatzeko espedienteak prestatu eta 
adjudikatzea, SPKLk 234.5. artikuluan xedatzen duenaren kasuan, obren gutxi 
gorabeherako zenbatekoa zehaztu ezin daitekeenean 
2.3.1 Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/ proiektuaren AD) 
2.3.2 Formalizazioa (Proiektuaren AD fasea) 
2.3.3 Obren gastu-espedientea onestea (obraren AD !asea) 

2.4 OBRA kontratuen ONDOREAK, BETETZEA ETA AZKENTZEA. 
2.4.1 Aldatutakoak (AD fasea) 
2.4.2 Obrak behin-behinekoz jarraitzea (AD fasea) 
2.4.3 Prezioak ikuskatzea (AD fasea) 
2.4.4 Obren ziurtagiriak (O fasea) 
2.4.5 Obra-ziurtagiriak ordaintzean jasandako BEZarengatik obligazioa aitortzea (O 
fasea) 
2.4.6 Azken ziurtagiria (O fasea) 
2.4. 7 Likidazioa (O fasea) 
2.4.8 Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte-ordaina ordaintzea 
(ADO !asea) 
2.4.9 Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 
2.4.1 O Kontratua suntsiaraztea (AD0/0 fasea) 
2 .4 . 11  Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera botatzen bada, 
elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai ala lizitatzaileentzat 
primak edo ordainak ordaintzea (ADO !asea) 

2.5 OBRAK EMATEKO espedienteak 
2.5.1 Gastua onartzea (RC/A fasea) 
2.5.2 Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 
2.5.3 Formalizazioa (AD/D fasea) 
2.5.4 Aldatutakoak (AD fasea) 
2.5.5 Prezioak ikuskatzea (AD fasea) 
2.5.6 Eraikuntzan zehar ekarpenengatik ordainketak (O fasea) 
2.5.7 Emakidaren edo eraikuntzaren amaieran ekarpenengatik ordainketak (O fasea) 
2.5.8 SPKLk 265. artikuluan xedatutakoaren arabera, obra eraikitzeko orduan itzuli 
behar diren diru-laguntza edo maileguekin finantzatzen denean ordainketak (O !asea). 
2.5.9 Obra erabiltzeagatik emakidadunari ordainsaria ordaintzea (O fasea) 
2.5.1 O Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte-ordaina ordaintzea 
(ADO fasea) 
2 .5 . 1 1  Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO !asea) 
2 .5 .12 Kontratua suntsiaraztea (ADO !asea) 
2 .5 .13 Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera botatzen bada, 
elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai ala lizitatzaileentzat 
primak edo ordainak ordaintzea (ADO !asea) 
2.5 .14 Emakidaren adjudikazioduna izan ez bada, bideragarritasun azterketaren 
egileari ordaintzea (ADO !asea) 
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2.6 HORNIDUREN kontratazio-espedienteak (hornidurak orokorrean, informazioa 
tratatzeko ekipamendu eta sistemak erosteari buruzkoak eta fabrikazio 
horniduraren kontratuak, ABBPk obra-kontratuaren zuzeneko aplikazioa 
zehazten duenean eta kontratazioaren arrazionalizazio teknikoaren sistemaren 
esparruan izapidetutako kontratuetan formalizazioaren ondorengo faseetarako) 
2.6.1 Gastua onartzea (RC/A !asea) 
2.6.2 Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 
2.6.3 Formalizazioa (AD/D !asea) 
2.6.4 Prezioak ikuskatzea (AD !asea) 
2.6.5 Kontratua aldatzea (AD !asea) 
2.6.6 Kontura egindako ordainketak (O !asea) 
2.6.7 Kontratua luzatzea (AD !asea) 
2.6.8 Likidazioa (O !asea) 
2.6.9 Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuetarako kalte-ordaina ordaintzea 
(ADO !asea) 
2.6.1 O Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO !asea) 
2.6.11 Kontratua suntsiaraztea (ADO !asea) 
2.6.12 Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera botatzen bada, 
elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai ala lizitatzaileentzat 
primak edo ordainak ordaintzea (ADO !asea) 

2.7 ZERBITZUEN espedienteak (zerbitzuak orokorrean eta kontratazioaren 
arrazionalizazio teknikoaren sistemaren esparruan izapidetutako kontratuetan 
formalizazioaren ondorengo faseetarako) 
2.7.1 Gastua onartzea (RC/A !asea) 
2.7.2 Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 
2.7.3 Formalizazioa (AD/D fasea) 
2.7.4 Kontratua aldatzea (AD !asea) 
2. 7.5 Prezioak ikuskatzea (gastua onestea) (AD !asea) 
2.7.6 Kontura egindako ordainketak (O fasea) 
2.7.7 Kontratuak luzatzea (AD fasea) 
2.7.8 Likidazioa (O fasea) 
2.7.9 Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte-ordaina ordaintzea 
(ADO !asea) 
2 .7 .10 Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 
2 .7 . 1 1  Kontratua suntsiaraztea (ADO !asea) 
2 .7 .12 Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera botatzen bada, 
elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai ala lizitatzaileentzat 
primak edo ordainak ordaintzea (ADO fasea) 

2.8 ZERBITZUA EMATEKO espedienteak 
2.8.1 Gastua onartzea (RC/A fasea) 
2.8.2 Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 
2.8.3 Formalizazioa (AD/D fasea) 
2.8.4 Aldatutakoak (AD fasea) 
2.8.5 Prezioak ikuskatzea (AD fasea) 
2.8.6 Ekarpenengatik ordainketak (O !asea) 
2.8. 7 Zerbitzua itzuli beharreko diru-laguntza edo maileguaren bidez finantzatzen 
denean ordainketak (O fasea) 
2.8.8 Zerbitzuarengatik emakidadunari ordainsaria ordaintzea (O fasea) 
2.8.9 Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte-ordaina ordaintzea 
(ADO fasea) 
2.8.1 O Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO !asea) 
2.8.11  Kontratua suntsiaraztea (ADO fasea) 
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2.8.12 Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera botatzen bada, 
elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai ala lizitatzaileentzat 
primak edo ordainak ordaintzea (ADO !asea) 
2 .8 .13 Emakidaren adjudikazioduna izan ez bada, bideragarritasun azterketaren 
egileari ordaintzea (ADO !asea) 
2.9 SPKLk araututako KUDEAKETA ENKARGUAK 
2.9.1 Enkargua (AD !asea) 
2.9.2 Enkargua aldatzea (AD !asea) 
2.9.3 Lanak egikaritzean ordainketak (O !asea) 
2.9.4 Likidazioa (O !asea) 

2.10 Datu baseak lortu eta argitalpenetara harpidetzeko kontratuak, SPKLk 9. 
XGn xedatutakoaren arabera izapidetutakoak 
2.10 . 1  Gastua onetsi eta konprometitzea (AD !asea) 
2.10.2 Obligazioa aitortzea (O !asea) 

2.11 Arte eta literatura sormen eta interpretaziorako kontratazioa eta ikuskizunei 
buruzko kontratu pribatuak 
2 . 1 1 . 1  Gastua onartzea (A !asea) 
2 . 1 1 .2  Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 
2 . 1 1 .3  Formalizazioa (AD/O !asea) 
2 . 1 1 .4  Kontratua aldatzea '(AD fasea) 
2 . 1 1 . 5  Prezioak ikuskatzea (gastua onestea) (AD fasea) 
2 . 1 1 .6  Kontura egindako ordainketak (O fasea) 
2 . 1 1 .  7  Kontratuak luzatzea (AD !asea) 
2 . 1 1 . 8  Likidazioa (O fasea) 
2 . 1 1 . 9  Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte-ordaina ordaintzea 
(ADO !asea) 
2 . 1 1 . 1  O  Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO !asea) 
2 . 1 1 . 1 1  Zerbitzuen kontratua suntsiaraztea (ADO fasea) 
2 . 1 1 . 1 2  Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera botatzen bada, 
elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai ala lizitatzaileentzat 
primak edo ordainak ordaintzea (ADO fasea) 

2.12. Kontratazioaren arrazionalizazio teknikoaren sistemaren esparruan 
izapidetutako kontratuak (adjudikazio/formalizazio fasera arte) 
2 .12 .1  Obraren lizitazioa hastea (aurrekontu-faserik gabe) 
2.12.2 Horniduraren llzitazioa hastea (aurrekontu-faserik gabe) 
2.12.3 Zerbitzuaren lizitazioa hastea (aurrekontu-faserik gabe) 
2.12.4 Esparru akordioa adjudikatzea (aurrekontu-faserik gabe) 
2.12.5 Esparru akordioa formalizatzea (aurrekontu-faserik gabe) 
2.12.6 Esparru akordio batean oinarritutako kontratua adjudikatzea (AD !asea) 
2.12 .  7 Kontratazio-sistema dinamikoen bitartez adjudikatzea (AD fasea) 

2.13 ONDASUN HIGIEZINAK EROSTEA 
2. 13 . 1  Gastua onartzea (A !asea) 
2.13 .2 Gastua konprometitzea (AD/O !asea) 

2.14 ONDASUN HIGIEZINAK ERRENTATZEA, 
2.14 .1  Errentamenduaren proposamena (A !asea) 
2.14.2 Errentamendua ituntzeko akordioa (AD/O fasea) 
2.14.3 Luzapena eta berritzea (AD !asea) 
2.14.4 Obligazioa aitortzea (O fasea) 
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2.16 ONDARE ERANTZUKIZUNARENGATIK kalte-galeren ondorioz kalte 
ordainaren kontzeptuan administrazioaren aurrean formulatutako 
erreklamazioak 
2.16.1 Obligazioa baimendu, xedatu eta aitortzeko espedientea (ADO fasea) 

GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen araberakoak 

badira 
ESPEDIENTEAK 

3.1. Lehia bidezko konkurrentzia erregimenean diru-laguntzak 
3.1 .0 Oinarri arautzaileak onestea 
3 . 1 . 1  Gastua onartzea - Deialdia (A fasea) 
3.1 .2 Kreditua zabaldu edota banatzea (A fasea) 
3.1 .3 Gastua konprometitzea (D fasea) 
3.1 .4 Obligazioa aitortzea (O fasea) 
3.1 .5 Likidazioa - artxibatzea ordainketa aurreratuekin diru-laguntzen espedientea 
(aurrekontu-faserik gabe) 

3.2 Zuzenean emandako diru-laguntzak 
3.2.1 Gastua onetsi eta konprometitzea (AD fasea) 
3.2.2 Obligazioa aitortzea (O fasea) 
3.2.3 Likidazioa - artxibatzea ordainketa aurreratuekin diru-laguntzen espedientea 
(aurrekontu-faserik gabe) 

3.3 Diru-laguntza izendunak 
3.3.1 Gastua onetsi eta konprometitzea (AD fasea) 
3.3.2 Obligazioa aitortzea (O fasea) 
3.3.3 Likidazioa - ordainketa aurreratuekin diru-laguntzen espedientea artxibatzea 
(aurrekontu-faserik 

3.4 DLLOren esparruan erakunde laguntzaileekin sinatutako hitzarmenei 
buruzko espedienteak 
3.4.1 Erakunde laguntzaileekin hitzarmenak onestea (AD fasea) 
3.4.2 Hitzarmenak luzatu eta aldatzea (AD fasea) 
3.4.3 Obligazioa aitortzea (O fasea) 

3.5 Zuzenbide publikoko beste erakunde batzuekin edo zuzenbide pribatuaren 
araberako pertsona fisiko ala juridikoekin lankidetza-hitzarmenak 
3.5.1 Hitzarmena onetsi/aldatzea (AD fasea) 
3.5.2 Hitzarmena luzatzea (AD fasea) 
3.5.3 Obligazioa aitortzea (O fasea) 

3.6 40/15 Legearen kudeaketa-mandatuak (SPAJL) 
3.6.1 Mandatua onetsi/aldatu/luzatzea (AD fasea) 
3.6.2 Obligazioa aitortzea (O fasea) 
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GAIA 1 4. HIRIGINTZA 
ESPEDIENTEAK 

4.1. Hirigintza-hitzarmenak 
4.1 . 1  Hitzarmena onestea (AD fasea) 
4.1 .2 Obligazioa aitortzea (O fasea) 

4.2 Nahitaezko desjabetzeen ondoriozko gastuaren espedienteak 
4.2.1 Desjabetzea hastea: okupazioaren beharra aitortzea (A fasea) 
4.2.2 Aurretiko gordailuak (O fasea) 
4.2.3 Okupazio azkarrarengatik kalte-ordaina (ADO fasea) 
4.2.4 Ohiko prozeduretan elkarren arteko adostasuna dagoenean balio justua 
zehaztea (AD/O 
fasea) 
4.2.5 Salio justua ordaintzea edo izendatzea (O fasea) 
4.2.6 Salio justua zehaztean eta ordaintzean atzeratzeagatik berandutze-interesak 
ordaintzea (ADO fasea) 

4.3 Seste hirigintza-espediente batzuk 
4.3.1 Gastua onestea (A/AD/O fasea) 
4.3.2 Obllqazioa aitortzea (O fasea) 

GAIA 1 5. SESTE ESPEDIENTE eta AKORDIO BATZUK 
ESPEDIENTEAK 

5.1 Orokorrean obligazioa aitortzeko akordioak (aurrekoan sartuak ez badaude) 
5.2 Aurrekontuz kanpoko ordainketa agintzeko akordioak 
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NDD 

BKFD 

FFD 

1957ko apirilaren 26ko Dekretua, nahitaezko desjabetzeari buruzko legearen 
erregelamendua onartzen duena. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 117/2018 Foru Dekretua, abuztuaren 22koa, Bizkaiko 
tokiko sektore publikoko erakundeen barne kontrolari buruzko araubide juridikoa 
arautzen duena. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 4/2013 Foru Dekretua, urtarrilaren 22koa, fakturazio 
betebeharrei buruzko erregelamendua onesten duena. 

------- ··-·--- - - -·---------------·-------·------ 

KEFD 

EABJMD 

LPOE 

NEA 

TAOL 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 139/2015 Foru Dekretua, uztailaren 28koa, Bizkaiko tokiko 
erakundeen kontabilitate-esparru arautzailea onartzen duena. 

73/2011 Dekretua, apirilaren 12koa, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak irizpena 
eman behar dien ondare-erantzukizuneko gaietako gutxieneko zenbatekoa aldalzen 
duena. 

5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, langile publikoaren oinarrizko 
estatutuari buruzko legearen testu balegina onartzen duena. 

Nominak egiteko argibldeei buruzko 1992ko uztailaren 30eko agindua. 

7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki araubidearen oinarriak arautzen dituena. 

DLLO 

SPKL 

38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, diru-laguntzei buruzkoa. 

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, sektore publikoko kontratuena, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB 
zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora. 

EABJL 9/2004 Legea, azaroaren 24koa, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzkoa. 

NDL Nahitaezko desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legea. 

EFPL 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, euskal funtzio publikoari buruzkoa. 

EAEFUL 9/2016 Legea, ekainaren 2koa, EAEko fundazioei buruzkoa. 

FESL 25/2013 Legea, abenduaren 27koa, faktura elektronikoa sustatzeari buruzkoa. 
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ETEL 212016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko toki erakundeei buruzkoa. 

- 

EGBL 4/2005 Legea, otsailaren 1 Bkoa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena. 

- 

AEFJIO 
2/2012 Lega Organikoa, apirilaren 27koa, aurrekontu egonkortasunari eta finantza 
lraunkortasunari buruzkoa. 

HHMOUHAOL 33/2003 Legea, azaroaren 3koa, herri administrazioen ondareari buruzkoa. 

HHAMPEL 
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, herri-administrazioen administrazio-prozedura 
erkideari buruzkoa. 

EEMOOL Estatuko aurrekontu orokorren legea. 

- 

SPAJL I 
40/2015 Legea, urriaren 1 ekoa, sektore publikoaren araubide juridikoari buruzkoa. 

40/2015 L 

LHL 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoru eta hiriginlzarl buruzkoa. 

AEA Aurrekontua egikaritzeko araua. 

�- 

AEFIFA 
5/2013 Foru Ara u a, ekainaren 12koa, Bizkaiko tokiko erakundeen aurrekontu 
egonkortasun eta finantza-iraunkortasunari buruzkoa. 

BEZFA 7/1994 Foru Araua, azaroaren 9koa, balio erantstaren gaineko zergari buruzkoa. 

- - 

TIOOFA 9/2005 Foru Araua, abenduaren 16koa, tokiko ogasunei buruzkoa. 

TEAFA 
10/2003 Foru Araua, abenduaren 2koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeen 
aurrekontuari buruzkoa. 

----- 

TEOE 
1372/1986 Errege Dekretua, ekalnaren 13koa, tokiko erakundeen ondasunei buruzko 
erregelamendua onartzen duena. 

-------- -- 

1463/2007 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, tokiko erakundeei aplikatzeko 
TEAEED aurrekontu-egonkortasunari buruzko abenduaren 12ko 18/2001 Legearen garapen- 

erregelamendua onesten duena. 

- --- 

EGFED 
128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, estaturako gaikuntza duten tokiko 
administrazioko funtzionarioen lege-araubidea arautzen duena. 

HHMOED 
1373/2009 Errege Dekretua, abuztuaren 28koa, herri administrazioen ondareari 
buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen erregelamendu orokorra onartzen duena. 
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AEGPED 

DLAO 

TEOED 

KPED 

ESBSE 

NDLE 

AFE 

KES 

LPOETB 

LETB 

KSLTB 

------------------------ . ------- ... -- --------------------------------- 

896/1991 Errege Dekretua, ekainaren 7koa, tokiko administrazioko funtzionarioak 

hautatzeko prozedurak bete behar dituen oinarrlzko arauei eta gutxieneko programei 
buruzkoa. 

887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 
3812003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duena. 

861/1986 Errege Dekretua, apirilaren 25ekoa, tokiko administrazioko funtzionarioen 
ordainsariei buruzko araubidea xedatzen duena. 

1/2010 Legeglntzako Errege Dekretua, uztailaren 2koa, kapital-sozietateei buruzko 
legearen testu bategina onartzen duena. 

364/1995 Errege Dekretua, martxoaren 1 Oekoa, Estatuko Administrazio Orokorraren 
zerbitzura langileak sartzeko eta Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionario 
zibilen lanpostuak bete eta lanbide-sustapellerako erregelamendu orokorra onartzen 
duena. 

1957ko apirilaren 26ko Dekretua, nahitaezko desjabetzeari buruzko legearen 
erregelamendua onartzen duena. · 

2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, tokiko erakundeen antolaketa, 
funtzionamendu eta araubide juridikoari buruzko erregelamendua onartzen duena. 

Kontuen Europako sistema. 

5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urríaren 30ekoa, langile publikoaren oinarrizko 
estatutuari buruzko legearen testu bategina onartzen duena. 

2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, langileen estatutuari buruzko 
legearen testu bategina onesten duena. 

1/2010 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 2koa, kapital-sozietateei buruzko 
legearen testu bategina onartzen duena. 
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3. ESPEDIENTEKO egiaztatu behar diren BALDINTZA OSAGARRIEN 
XEHETASUNA 

GAIA 1. LANGILEAK 
ESPEDIENTEA 1.1 Orokorrean ordainsariak gehitzeagatik LANPOSTUEN 

ZERRENDA ALDATZEA 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak aldeko txostena egin du eta bere irizpidea 

oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila 

aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- ldazkaritzak EGFEDko 3. artikuluaren arabera txostena egin du. 

- EAOLren oinarrizko muga orokorrak betetzen dira. 

- EFPLk 14. eta 15 .  artikuluetan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

- EFPL k 16 berriztutako proposamnea eransten da BoB argutaratzeko 

GAIA 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1.2 LAN-ESKAINTZA PUBLIKOA 

Aurretiko barne kontrolaren txostena egin da (39.1 a artiku/ua) GETXOKO 
UDALAREN BKE. 

Berariaz aztertuko da gastuak aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-iraunkortasuna 
arriskuan ez jartzea, AEFILO 7. Horrez gain, araudiak (EAOL) xedatutakoarekin bat, 
efektiboak birjartzeko tasaren muga betetzeari buruzko txosten frogagarria aza/duko 
da eta /angile funtzionarioek nahiz /an-kontratu finkoko /angileek bete behar dituzten 
plaza hutsak izango ditu, /an-kategoria edo /angi/e funtzionarioen ta/de, gorputz eta 
eskalen arabera sailkatuak (EFPL, 23). Halaber, organo kontu-hartzaileak egokitzat 
jotzen dituen gainerako a/derdiak aza/duko dira. 

GAIA 1. LANGILEAK 
ESPEDIENTEA 1.3 LANGILEEN LAN-BALDINTZAK ARAUTZEKO 

HITZARMENA. 

Aurretiko barne kontrolaren txostena egin da (39. 1 a artiku/ua) GETXOKO 
UDALAREN BKE. 

Nolanahi ere, espedienteak Giza Baliabideen arduradunak egindako aldeko txostena 
izango du eta bere irizpidea oinarritzeko erabili dituen legezko edo araubidezko 
xedapenak, baita aurrekariak ere azaltzen dira AFE, 172, 175. 
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GAIA 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 
1.4 KARRERAKO LANGILE FUNTZIONARIOEN/LAN- 

KONTRATU FINKOKO LANGILEEN DEIALDIA ONESTEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 
erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila aurrekariak ere 
azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Deialdian sartutako plaza hutsak lanpostuen zerrendan eta onetsi nahiz 
argitaratutako lan-eskaintza publikoan azaltzen dira. EFPL, 23, 24; LPOE, 
70.2 eta TAOL, 90.2. 

- Deialdiak EFPL 30 du: 

a) Hutsen kopurua; !aldea, gorputza eta eskala; eta barne sustapenerako 
gordetako ehunekoa. 
b) Hautagaiak bete behar dituen baldintzak. 
e) Probak, programak eta, bidezkoa bada, merezimenduen zerrenda, 
balorazio-irizpide eta -arauekin balera. 
d) Hautatzeko epaimahai edo organo teknikoaren konposizioa. 
e) Hala badagokio, hautespen-ikastaroaren edo praktiketarako denboraldiaren 
ezaugarriak zehaztea. 

- EFPL 25tik -29ra betetzen duela 

GAIA 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 
1.5 BITARTEKO LANGILE FUNTZIONARIOEN DEIALDIA 

ONESTEA. 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 
erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila aurrekariak ere 
azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Beharrak premiazkoak eta atzeraezinak direlako, kontratazioa 
salbuespenezkoa izateari buruzko txosten frogagarria ageri da. 

- Honako egoeraren bat (LPOE, 1 O) ematen da: 
a) Plazak hutsak daude eta ezin dira karrerako funtzionarioekin bete. 
b) Titularrak aldi baterako ordezkatzea. 
e) Aldi baterako programa egikaritzea, gehienez hiru urteko iraupenez. 
d) Lan gehiegi edo eginkizunak pilatzea, gehienez sei hilabetez, hamabi 
hilabeteko denboraldi baten. 
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GAIA 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 
1.6 ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUKO LANGILEEN 

DEIALDIA ONESTEA. 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 
erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila aurrekariak ere 
azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Beharrak premiazkoak eta atzeraezinak direlako, kontratazioa 
salbuespenezkoa izateari buruzko txosten frogagarria ageri da. 

GAIA 1 .  LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 
1.7 KARRERAKO/BITARTEKO LANGILE FUNTZIONARIOAK 

IZENDATZEA. 

OHARRA: Presazko arrazoiengatiko bitarteko /angi/eak izendatzen 
direnean (/an-po/tsak kudeatzeko uda/ araudiaren arabera), 
aurretiko fiskalizazioaren ordez aeroko fiskalizazioa erabiliko da. 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

" Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 

erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila aurrekariak ere 

azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Organo eskudunak hautespen-prozesuko emaitzak egiaztatuko ditu LPOE, 61 ;  
TAOL, 92; ESBSE, 32; AEGPED, 7. 

" Hautespen-organoak izendapen proposamena egin du LPOE, 10.5, 61 .  

"  Bitartekoak: EAOLk kontratazio baldintzak onartzeko justifikatuta daude. 

GAIA 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 
1.8 ZERBITZU-EGINKIZUNAREN EDO EGINKIZUNA 

LUZATZEAREN ONDORIOZ KARRERA/BITARTEKO LANGILE 

FUNTZIONARIOAK IZENDATZEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 
erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baita aurrekariak ere 
azaltzen dira AFE, 172, 175. 

"  Zerbitzu-eginkizunen iraupenak ez ditu bi urte gaindituko, titularra zerbitzu 
berezien egoeran edo aldi baterako absente egotearen ondorioz, lanpostua 
betetzeko eman denean izan ezik. EFPL, 54.5. 
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Proposatzen den pertsonak lanpostuen zerrendari jarraiki jarduteko baldintzak 
betetzen dituela egiaztatuko da. TAOL, 92; ESBSE, 64; EFPL, 33. 

Lanpostu bati bereziki atxikia ez dagoen zeregin bereziak gauzatzeko eman 
da (bakarrik luzapenaren kasuan) EFPL, 54.5. 

GAIA 1 .  LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1.9 IZENDAPEN ASKEA ETA BESTELAKO HORNIDURA-MODUAK 

IZENDATZEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 
erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baita aurrekariak ere 
azaltzen dira AFE, 172, 175. 

GAIA 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1.10 LAN KONTRATU FINKOKO EDO ALDI BATERAKO 

KONTRATUKO LANGILEAK KONTRATATZEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 

erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baita aurrekariak ere 
azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Deialdiari dagokion publizitatearen baldintza bete da kasu bakoitzean araudi 
aplikagarriak xedatutako baldintzetan. LPOE, 55,2). 

- Organo eskudunak hautespen-prozesuko emaitzak egiaztatuko ditu LPOE, 61 ;  
TAOL, 92; ESBSE, 32; AEGPED, 7. 

- Kontratuan azaltzen diren ordainsariek hitzarmen kolektibo aplikagarria 
betetzen dute eta hitzarmenaz kanpoko kontratuen kasuan, espedientean 
horren froga ageri da. LPOE, 21 ,  27; LETB, 26.3. 

GAIA l 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1 1.11 LAN KONTRATUAK LUZATZEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 
erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baita aurrekariak ere 
azaltzen dira AFE, 172, 175. 
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Kontratuaren iraupenak ez du gaindituko indarreko legediak aurrez ikusitako 

epea LETB, 15. 

GAIA 1 1. LANGILEAK 
ESPEDIENTEA l  1.12 KARGUA ONARTZEA/LAN KONTRATUAK SINATZEA 

OBAFMtik salbuetsiak horiek dakarten izendapena edo kontratua fiska/izatu 

direnean, haren emaitza berdinarekin fiskalizatutzat joko dira. Bestela, baldintza 

berdinak egiaztatuko dira. 

GAIA 1 1. LANGILEAK 
ESPEDIENTEA l 1.13 ZUZENDARITZA LANGILEEN DEIALDIA ONESTEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 
erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila aurrekariak ere 

azaltzen dira AFE, 172, 175. 

GAIA I 1 .  LANGILEAK 
ESPEDIENTEA l 1.14 ZUZENDARITZA LANGILEAK KONTRATATZEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 
erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila aurrekariak ere 

azaltzen dira AFE, 172, 175.  

- Deialdiari dagokion publizitatearen baldintza bete da kasu bakoitzean araudi 
aplikagarriak xedatutako baldintzetan LPOE, 13.2, 55.2a). 

GAIA I 1 .  LANGILEAK 
ESPEDIENTEA 1 1.15 BEHIN BEHINEKO LANGILEAK IZENDATZEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 
erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila aurrekariak ere 
azaltzen dira AFE, 172, 175. 

- Organo eskudunak behin-behineko langileen araubidea onartu du TAOL, 22 i), 
104, 127. 
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Langileen artean behin-behineko langileen lanpostuak sartu dira eta kopuruak 
indarreko araudiak xedatutako mugak ez ditu gainditzen TAOL, 104 bis. 

GAIA I 1 .  LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1  1.16 LANGILEEN ORDAINSARIEN NOMINA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak aldeko txostena egin du AFE, 172, EAOL; LPOE, 21 ,  
27 eta LETB, 26.3e hurrengoei buruz: 

a) Egiaztapen aritmetikoak ondorengoan datza: (x hileko nominen batura 
guztia)= ( x-1 hileko nominen batura guztia) + (x hileko nominan sartutako aldaketen 
batura). 
b) Tokiko sektore publikoaren zerbitzura diharduten langileen ordainsarien 
hazkuntza orokorraren muga betetzea. 
e) Ordainsariak hitzarmen kolektiboari edo akordio aplikagarriari egokitzea. 

- x-1 hilabeteko nominaren datuekiko x hilabeteko nominan sartutako aldaketak 
egiaztatzen dituen dokumentazioa erantsi da, TAOL, 92.1; NEA: 

a) lzendapen eta kontratuei buruzko erabakien kopia eta gizarte segurantzan 
altak, altak ematen direnean. 
b) Kargua uzteari, bajari, administrazio-egoera aldatzeari, funtzioak eteteari, 
erretiroari, lizentzia emateari buruzko erabakien kopia edo bajetarako zehapenaren 
kopia. 
e) Lizentzia eman, lanaldia murriztu, hirurtekoak edo aurretiko zerbitzuak onartu, 
gradua onartu, maila edo berariazko osagarria aldatu, ordainsari aldakor, kargua utzi 
eta izendatu, alta eta baja, administrazio-egoera aldatu. ordainsariak gehitu nahiz 
murrizteari buruzko erabakiaren kocia. 

GAIA 1. LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1.17 PRODUKTIBITATEA ETA BESTELAKO PLUS NAHIZ 

OSAGARRIAK 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 
erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baita aurrekariak ere 
azaltzen dira AFE, 172, EAOLri eta legezko mugei egokitzen zaie (ordu estren 
ustezkoan). 

- Bere kasuan, Osoko Bilkurak ezarritako irizpideei zehazten zaie (bakarrik 
produktibitatearen ustezkoei aplikagarria) TEOED, 5. 
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GAIA 1 .  LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1.18 PENTSIO PLANEI EKARPENAK ETA GIZARTE 

SEGURANTZAREKIKO ENPRESA KUOTA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 

erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila aurrekariak ere 
azaltzen dira AFE, 172; hala badagokio, EAOLri egokitu behar zaio. 

GAIA 1 .  LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1.19 LANGILEENTZAKO GIZARTE LAGUNTZAK ETA MAILEGUAK 

NAHIZ AURRERAKINAK 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 

erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila aurrekariak ere 

azaltzen dira AFE, 172; hala badagokio, EAOLri egokitu behar zaio. 

- Gizarte-laguntza behar bezala ordaindu ondoren, gastuaren ordainagiriak 

azalduko dira BKFD, 19.b). 

- Hala badagokio, eskudirua ez den beste ordainketa-bide batean ordaindu 

izanaren egiaztagiria erantsi da, adierazitako zenbatekoak gainditzen dituzten 

ordainketetarako, urriaren 29ko 7/2012 Legearen 7.1 .  artikulua . .  

GAIA 1 .  LANGILEAK 

ESPEDIENTEA 1.20 KALERATUTAKO EPAIETAN IZAPIDETUTAKO 

ORDAINSARIENGATIK ADMINISTRAZIOARI ERREKLAMAZIOAK ETA 

HORIEI LOTUTAKO GIZARTE SEGURANTZAREN KUOTAK 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

- Giza Baliabideen arduradunak txostena egin du eta bere irizpidea oinarritzeko 

erabili dituen legezko edo araubidezko xedapenak, baila aurrekariak ere 

azaltzen dira AFE, 172. 

- Lan-arloko epaitegiaren ziurtagiria aurkeztu da eta bidegabeko kaleratzea 

aitortzen duen epaiaren lekukoa da. Halaber, irmoa dela aipatu behar du 
BKFD, 19.b). 
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ESPEDIENTEA 2.1 ESPEDIENTEA: OBREN kontratazio-espedienteak prestatu 
eta adjudikatzea (fabrikazio-horniduraren kontratuak barne, 
ABBPk obra-kontratuaren zuzeneko aplikazioa zehazten 
duenean eta kontratazioaren arrazionalizazio teknikoaren 
sistemaren esparruan izapidetutako kontratuetan 
formalizazioaren ondorenao faseetarakol 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2 . 1 . 1  JARDUERA: Gastua onartzea (RC/A fasea) 

SPKL, 100.2. art. 
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua banatuta ageri da. 

SPKL, 101 .  art. 
Kontratuaren balio zenbatetsia SPKLk 101 .  artikuluan xedatutakoarekin bat kalkulatu 
da. 

SPKL, 202. art. 
Egikaritzeko baldintza berezia ezarri da. 

SPKL, 62. art. 
Kontratuaren arduraduna izendatu da. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 euroko edo hortik gorako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
denez edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkioten obrak 
direnez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako proiektua daga. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 eurotik beherako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua denez, 
espedientean berariaz idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren egonkortasun, 
segurtasun edo estankotasunari eragiten ez dietela. 

HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3aXG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 231 .  eta 236. art.; HAKLAO, 138.2. art. 
Aurretiko zuinketa-akta azaltzen da. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten dituztenez, 
kalitate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin zuzeneko harremana 
dute. 
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SPKL, 145., 146. eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia du. 
Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala nota, bizi 
zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean lrltzlaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa proposamenaren 
gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131 .2 . ,  166.3. , 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura madura negoziatzea aurrez ikusten duenez, 
halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian xedatzen diren 
ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen denez, 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 159. art. 
Adjudikazio-prozedura bezala prozedura ireki sinplifikatua proposatzen denean, 
sektore publikoaren kontratuei buruzko legeak 159.1 .  artikuluan xedatutako baldintzak 
betetzen direla egiaztatuko da. Prozedura lege berak 159.6. artikuluan aurrez 
ikusitakoarekin bat izapidetzen bada, atalean finkatzen den balio zenbatetsia ez dela 
gainditzen eta adjudikazio-irizpideetan iritziaren arabera ebalua daitekeenik ez 
dagoela egiaztatuko da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, argi eta garbi 
formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. artikuluan xedatutako 
baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, enkante-prozedurak 
aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari buruzko aldaketetan edo zifra ala 
ehunekoekin adieraz daitezkeen baldintza zenbagarrietan oinarrituko dira. 

2.1.2 JARDUERA: Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 
SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren adjudikazioa 
proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako erabaki arrazoitua 
azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen direnean, 
ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela idatziz jasoa 
agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren txostena azalduko da. 

SPKL, 65 .1 .  eta 326. art. 
Araudiak aurrez ikusitakoarekin bat, kontratazio-mahaia eratu gabe egindako 
esoedientea denez adiudikaziodun madura orooosatzen den kontratistari emandako 
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SPKL, 169.1 . ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabili denez, espedientean 
honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak eta kontratazio-organoak 
onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila negoziazioan lortutako abantailak 
ere. 

SPKL, 167., 169 . 1 . ,  169.6. eta 170 . 1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta SPKLk 
167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren iragarkia 
argitaratu da. 

SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen kontratua 
denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez ikusten diren alderdiak 
aipatzen ditu. 

SPKL, 107., 108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1 .  artikuluan aurrez 
ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 . 1 .d )  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta Gizarte 
Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

2.1.3 JARDUERA: Formalizazioa (AD/D fasea) 

SPKL, 39.2.e) art. 
Adjudikazioaren aurka kontratazioaren arloan errekurtso berezia jarri edo ez jartzea 
egiaztatzen duen ziurtagiria azaltzen da. 

SPKL, 39.2.e) eta 49.1 .  art. 
Espedientean errekurtsoak jarri direnez, organo eskudunak berariaz ebazpena eman 
du. Horretan, ezetsi dela edo etetea kendu dela agertzen da. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA · 

ESPEDIENTEA 2.2 ESPEDIENTEA: PROIEKTUA ETA OBRA hatera 
kontratatzeko espedienteak prestatu eta adjudikatzea, obren 
qutxi gorabeherako zenbatekoa zehaztu daitekeenean 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.2.1 JARDUERA: Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD) 

SPKL, 234.1 .  art. 
SPKLk 234.1. artikuluan xedatutakoarekin bat, erabilera frogatu da. 
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SPKL, 234.2. art. 
Proiektuak bete behar dituen aurreproiektua edo, bidezkoa bada, oinarri teknikoak 
daude. 

HAKLAO, 67. ar!. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3aXG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera d u. 

SPKL, 145.5.a) eta 145.6. art. 
ABBPk edo deskribapen dokumentuak ekonomiaren ikuspegitik eskaintzarik 
abantailatsuena zehazteko kontratuaren xedeari zuzenean lotutako irizpideak 
definitzen ditu. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa proposamenaren 
gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131 .2 . ,  166.3., 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura madura negoziatzea aurrez ikusten duenez, 
halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian xedatzen diren 
ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen denez, 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 204. ar!. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, argi eta garbi 
formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. artikuluan xedatutako 
baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPk enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten duenez, enkante-prozedurak 
aipatzen dituen adjudikazio irizpideak 
prezioari buruzko aldaketetan edo zifra ala ehunekoekin adieraz daitezkeen baldintza 
zenbagarrietan oinarrituko dira. 

SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren adjudikazioa 
proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako erabaki arrazoitua 
azalduko da. 

SPKL, 149.4. ar!. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen direnean, 
ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela idatziz jasoa 
agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren txostena azalduko da. 
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SPKL, 65.1 .  art. 
Araudiak aurrez ikusitakoarekin bat, kontratazio-mahaia eratu gabe egindako 
espedientea denez, adjudikaziodun modura proposatzen den kontratistari emandako 
sailkapena eta ABBPk eskatutakoa bat datoz. 

SPKL, 169 . 1 ,  169.6 eta 
170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqoziaztoa erabili denez, espedientean 
honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak eta kontratazio-organoak 
onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila negoziazioan lortutako abantailak 
ere. 

SPKL, 167., 169.1 . ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta SPKLk 
167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren iragarkia 
argitaratu da. 

SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen kontratua 
denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez ikusten diren alderdiak 
aipatzen ditu. 

SPKL, 107, 108 eta 109 art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1 .  artikuluan aurrez 
ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 . 1 .d)  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta Gizarte 
Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

2.2.2 JARDUERA: Formalizazioa (AD fasea) 

SPKL, 39.2.e) art. 
Adjudikazioaren aurka kontratazioaren arloan errekurtso berezia jarri edo ez jartzea 
egiaztatzen duen ziurtagiria azaltzen da. 

SPKL 39.2.e) eta 49.1 .  art. 
Espedientean errekurtsoak jarri direnez, organo eskudunak berariaz ebazpena eman 
du. Horretan, ezetsi dela edo etetea kendu dela agertzen da. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 

ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.3 ESPEDIENTEA: PROIEKTUA ETA OBRA batera 
kontratatzeko espedienteak prestatu eta adjudikatzea, SPKLk 
234.5. artikuluan xedatzen duenaren kasuan, obren gutxi 
gorabeherako zenbatekoa zehaztu ezin daitekeenean 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.3.1 JARDUERA: Adiudikazioa (aurrekontu-faserik ¡¡abe/ proiektuaren AD) 
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SPKL, 234.1 .  art. 
SPKLk 234.1 .  artikuluan xedatutakoarekin bat, erabilera frogatu da. 

SPKL, 234.2. art. 
Proiektuak bete behar dituen aurreproiektua edo, bidezkoa bada, oinarri teknikoak 
daude. 

HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3aXG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak 
ldazkaritza Nagusiak jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 145.5.a) eta 145.6. art. 
ABBPk edo deskribapen dokumentuak ekonomiaren ikuspegitik eskaintzarik 
abantailatsuena zehazteko kontratuaren xedeari zuzenean lotutako irizpideak 
definitzen ditu. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa proposamenaren 
gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131 .2 . ,  166.3. , 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura madura negoziatzea aurrez ikusten duenez, 
halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian xedatzen diren 
ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3.  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen denez, 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, argi eta garbi 
formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. artikuluan xedatutako 
baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, enkante-prozedurak 
aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari buruzko aldaketetan edo zifra ala 
ehunekoekin adieraz daitezkeen baldintza zenbagarrietan oinarrituko dira. 

SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren adjudikazioa 
proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako erabaki arrazoitua 
azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kannoko edo nronortzioz kannoko balioekin identifikatzen direnean, 
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ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela idatziz jasoa 
agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren txostena azalduko da. 

SPKL, 65 . 1 .  art. 
Araudiak aurrez ikusitakoarekin bat, kontratazio-mahaia eratu gabe egindako 
espedientea denez, adjudikaziodun madura proposatzen den kontratistari emandako 
sailkapena eta ABBPk eskatutakoa bat datoz. 

SPKL, 169 .1 . ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabili denez, espedientean 
honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak eta kontratazio-organoak 
onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila negoziazioan lortutako abantailak 
ere. 

SPKL, 167., 169.1 . ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqozraztoa erabiltzen denez eta SPKLk 
167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren iragarkia 
argitaratu da. 

SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen kontratua 
denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez ikusten diren alderdiak 
aipatzen ditu. 

SPKL, 107. ,  108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1 .  artikuluan aurrez 
ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 . 1 .d )  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta Gizarte 
Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

2.3.2 JARDUERA: Formalizazioa (Proiektuaren AD fasea) 

SPKL, 39.2.e) art. 
Adjudikazioaren aurka kontratazioaren arloan errekurtso berezia jarri edo ez jartzea 
egiaztatzen duen ziurtagiria azaltzen da. 

SPKL 39.2.e) eta 49.1 .  art. 
Espedientean errekurtsoak jarri direnez, organo eskudunak berariaz ebazpena eman 
du. Horretan, ezetsi dela edo etetea kendu dela agertzen da. 

2.3.3 JARDUERA: Obren gastu-espedientea onestea (obraren AD fasea) 

SPKL, 234.3. eta 235. art.: HAKLAO, 1 3 1 .  art. 
BEZa kanpo, 500.000 euroko edo hortik gorako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
denez edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkioten obrak 
direnez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako proiektua daga. 

SPKL, 231. ,  234.3. eta 236. art.; HAKLAO, 138.2. art. 
Aurretiko zuinketa-akta azaltzen da. 
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GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.4 ESPEDIENTEA: OBRA kontratuen ondorioak eta horiek bete 
nahiz azkentzea. 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.4.1 JARDUERA: Aldatuak (AD fasea) 

SPKL, 204.1 .  art. 
ABBPn aurrez ikusitako aldaketak direnez, ABBPrekin bat, kontratazio-prezioaren 
gehieneko ehunekoa ez dute gainditzen. 

SPKL, 205. art. 
Aldaketak ABBPn aurrez ikusiak ez daudenez, SPKLk 205. artikuluan xedatutako 
alderdiekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 235. eta 242.5. art. 
BEZa kanpo, 500.000 euroko edo hortik gorako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
denez edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkioten obrak 
direnez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako proiektua daga. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 eurotik beherako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua denez, 
espedientean berariaz idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren egonkortasun, 
segurtasun edo estankotasunari eragiten ez dietela. 

SPKL, 191.2.  art. eta 3a.8XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191 .3 .b) art. 
Zenbatekoak, bereizita edo balera hartuta, BEZa kanpo, kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gainditzen duela eta prezioa 6.000.000 eurokoa edo hortik gorakoa 
dela kontuan hartuta, ABBPn aldaketak aurrez ikusiak ez daudenez, Estatuko 
Kontseiluak edo autonomía erkidegoan organo baliokideak irizpena egin du. 

SPKL, 231 .  eta 236. art.; HAKLAO, 138.2. art. 
Aurretiko zuinketa-akta azaltzen da. 

2.4.2 JARDUERA: Obrak behin-behinekoz jarraitzea (AD fasea) 
Espediente eta jarduera mota honetarako ez da aurrez ikusten. 

2.4.3 JARDUERA: Prezioak ikuskatzea (AD fasea) 

SPKL, 103. art. 
SPKLk 103. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

SPKL, 103. art. 
lkuskatzeko aukera ez daga berariaz baztertua ABPn, ezta kontratuan ere. 

2.4.4 JARDUERA: Obren ziurtagiriak (O fasea) 
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SPKL, 62. art. 
Organo kudeatzailea zerbitzuekin ados dagoenez, obraren zuzendari eskudunak 
baimendu ostean, ziurtagiria ageri da. 

SPKL, 240.2. art. 
SPKLk 240.2. artikuluan xedatzen dituen aurrerakinak direnez, aukera ABBPk aurrez 
ikusten du eta eskatutako bermea eskaini da. 

SPKL, 103. eta 105. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten obra-ziurtagirien ordainketak direnez, SPKLk 103. 
artikuluan xedatzen dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak 
ikuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 231 .2 .  eta 234.3. art. 
Proiektua eta obra balera kontratatu ostean, lehenengo ziurtagiria denez, Proiektuen 
lkuskapen Bulegoak proiektua aztertu du, kontratazio-organoak onetsi ere bai eta 
aurretiko zuinketa-akta ageri da. 

2.4.5 JARDUERA: Obra-ziurtagiriak ordaintzean jasandako BEZarengatik 
obligazioa aitortzea (O fasea) 

SPKL, 198.4. eta 210. art.: 1619/2012 ED; BEZaren 37/92 L 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du, 1619/2012 EDk, azaroaren 30ekoak, 
fakturazioaren betebeharrak arautzen dituen erregelamendua onartzen duenak, 
xedatutako baldintzetan. 

2.4.6 JARDUERA: Azken ziurtagiria (O fasea) 

SPKL, 62. eta 243. art. 
Azken ziurtagiria azaltzen da eta obraren zuzendari eskudunak baimendu du. 

SPKL, 235. eta 242.5. art. 
BEZa kanpo, 500.000 euroko edo hortik gorako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
denez edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkioten obrak 
direnez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako proiektua dago. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 eurotik beherako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua denez, 
espedientean berariaz idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren egonkortasun, 
segurtasun edo estankotasunari eragiten ez dietela. 

HAKLO, 168. art.: SPKL, 246.1. art. 
Obraren harrerari buruz adostasun-akta edo, bidezkoa bada, egiaztapen-akta ageri 
da, HAKLAOren 168. artikuluan xedatutakoarekin bat. Bestela, SPKLk 246. artikuluan 
xedatutakoari jarraiki, egiaztapen- eta neurketa-akta azaltzen da. 

SPKL, 103. eta 105. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ziurtagirien ordainketak direnez, SPKLk 103. 
artikuluan xedatzen dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak 
ikuskatzearen aukera ez dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 198.4. eta 210 .  art.; 1619/2012 ED; BEZaren 37/92 L 

25 



Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du, 1619/2012 EDk, azaroaren 30ekoak, 
fakturazioaren betebeharrak arautzen dituen erregelamendua onartzen duenak, 
xedatutako baldintzetan. 

2.4.7 JARDUERA: Likidazioa (O fasea) 

SPKL, 243.3. art. 
Obraren zuzendari eskudunak aldeko txostena egin du. 

SPKL, 235. eta 242.5. art. 
BEZa kanpo, 500.000 euroko edo hortik gorako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
denez edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkioten obrak 
direnez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako proiektua daga. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 eurotik beherako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua denez, 
espedientean berariaz idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren egonkortasun, 
segurtasun edo estankotasunari eragiten ez dietela. 

SPKL, 198.4. eta 210.  art.; 1619/2012 ED; BEZaren 37/92 L 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du, 1619/2012 EDk, azaroaren 30ekoak, 
fakturazioaren betebeharrak arautzen dituen erregelamendua onartzen duenak, 
xedatutako baldintzetan. 

2.4.8 JARDUERA: Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte 
ordaina ordaintzea (ADO fasea) 

39/15 L, 96.6.e) art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

2.4.9 JARDUERA: Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 

39/15 L, 96.6.e) art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

39/15 L, 81 .  1  art. 
Txosten teknikoa ageri da. 

SPKL, 191 .3 .  art. 
SPKLk 1 9 1 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek Estatuko 
Kontseiluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen irizpena eskatzen 
duenez, irizpena espedientean daga. 

2.4.10 JARDUERA: Kontratua suntsiaraztea (AD0/0 fasea) 

SPKL, 191 .2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191 .3 .  art. 
SPKLk 191 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek Estatuko 
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Kontseiluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen irizpena eskatzen 
duenez, irizpena espedientean daga. 

2.4.11 JARDUERA: Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera 
botatzen bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai 
ala lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO fasea) 

SPKL, 152.3. eta 173. art. 
Pleguak, iragarkiak edo deskribapen-dokumentuak gorabehera hori aurrez ikusten du. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.5 ESPEDIENTEA: OBRAK EMATEKO espedienteak 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.5.1 JARDUERA: Gastua onartzea (RC/A fasea) 

SPKL, 100.2. art. 
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua banatuta ageri da. 

SPKL, 101 .  art. 
Kontratuaren balio zenbatetsia SPKLk 10 1 .  artikuluan xedatutakoarekin bat kalkulatu 
da. 

SPKL, 202. art. 
Egikaritzeko baldintza berezia ezarri da. 

SPKL, 62. art. 
Kontratuaren arduraduna izendatu da. 

SPKL, 247. art. 
Bideragarritasun azterketa eta, hala badagokio, bideragarritasun ekonomiko 
finantzarioari buruzko azterketa daga. 

SPKL, 247.6. eta 248. art. 
Obra eraiki eta ustiatzeko aurreproiektua eskatzen duten obra publikoak emateko 
espedientea denez, hori espedientean azaltzen da. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 euroko edo hortik gorako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
denez edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkioten obrak 
direnez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako proiektua daga. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 eurotik beherako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua denez, 
espedientean berariaz idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren egonkortasun, 
segurtasun edo estankotasunari eragiten ez dietela. 
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SPKL, 122.7. art. eta 3.8. XG; HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 249.1 . ,  231.  eta 236. art.; HAKLAO, 138.2. art. 
Aurretiko zuinketa-akta azaltzen da. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten dituztenez, 
kalitate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin zuzeneko harremana 
dute. 

SPKL, 145. ,  146. eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia du. 
Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala nola, bizl 
zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa proposamenaren 
gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131 .2 . ,  166.3. ,  167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura modura negoziatzea aurrez ikusten duenez, 
halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian xedatzen diren 
ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen denez, 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 204.1. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, argi eta garbi 
formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. artikuluan xedatutako 
baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, enkante-prozedurak 
aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari buruzko aldaketetan edo zifra ala 
ehunekoekin adieraz daitezkeen baldintza zenbagarrietan oinarrituko dira. 

SPKL, 29.6. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusten duen kontratuaren iraupena 
indarreko kontratu-araudiak xedatzen duenarekin bat dator. 

2.5.2 JARDUERA: Adiudikazioa laurrekontu-faserik aabe/AD/D) 
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SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren adjudikazioa 
proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako erabaki arrazoitua 
azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen direnean, 
ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela idatziz jasoa 
agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren txostena azalduko da. 

SPKL, 1 6 9 . 1 ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqoziazroa erabili denez, espedientean 
honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak eta kontratazio-organoak 
onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baita negoziazioan lortutako abantailak 
ere. 

SPKL, 167., 169 . 1 . ,  169.6. eta 170 . 1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqoziaztoa erabiltzen denez eta SPKLk 
167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren iragarkia 
argitaratu da. 

SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen kontratua 
denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez ikusten diren alderdiak 
aipatzen ditu. 

SPKL, 107., 108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107 . 1 .  artikuluan aurrez 
ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 . 1 .d )  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta Gizarte 
Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

2.5.3 JARDUERA: Formalizazioa (AD/D fasea) 

SPKL, 39.2.e) art. 
Adjudikazioaren aurka kontratazioaren arican errekurtso berezia jarri edo ez jartzea 
egiaztatzen duen ziurtagiria azaltzen da. 

SPKL, 39.2.e) eta 49.1. art. 
Espedientean errekurtsoak jarri direnez, organo eskudunak berariaz ebazpena eman 
du. Horretan, ezetsi dela edo etetea kendu dela agertzen da. 

2.5.4 JARDUERA: Aldatuak (AD fasea) 

SPKL, 204.1. art. 
ABBPn aurrez ikusitako aldaketak direnez, ABBPrekin bat, kontratazio-prezioaren 
gehieneko ehunekoa ez dute gainditzen. 
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SPKL, 205. ar!. 
Aldaketak ABBPn aurrez ikusiak ez daudenez, SPKLk 205. artikuluan xedatutako 
alderdiekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 270.2. art. 
Kontratuaren aldaketak direnez, SPKLk 270.2. artikuluan xedatutako gorabeherekin 
txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 235. eta 242.5. art. 
BEZa kanpo, 500.000 euroko edo hortik gorako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 
denez edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkioten obrak 
direnez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako proiektua dago. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 eurotik beherako lizitazioaren oinarrizko aurrekontua denez, 
espedientean berariaz idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren egonkortasun, 
segurtasun edo estankotasunari eragiten ez dietela. 

SPKL, 231 . ,  236. eta 249.1. art.; HAKLAO, 138.2. art. 
Aurretiko zuinketa-akta azaltzen da. 

SPKL, 191 .2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191 .3 .b) art. 
Zenbatekoak, bereizita edo balera hartuta, BEZa kanpo, kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gainditzen duela eta prezioa 6.000:000 eurokoa edo hortik gorakoa 
dela kontuan hartuta, ABBPn aldaketak aurrez ikusiak ez daudenez, Estatuko 
Kontseiluak edo autonomía erkidegoan organo baliokideak irizpena egin du. 

2.5.5 JARDUERA: Prezioak ikuskatzea (AD fasea) 

SPKL, 103. art. 
SPKLk 103. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

SPKL, 103. ar!. 
lkuskatzeko aukera ez dago berariaz baztertua ABPn, ezta kontratuan ere. 

2.5.6 JARDUERA: Eraikuntzan zehar ekarpenengatik ordainketak (O fasea) 

SPKL, 62. art. 
Organo kudeatzailea zerbitzuekin ados dagoenez, obraren zuzendari eskudunak 
baimendu ostean, ziurtagiria ageri da. 

SPKL, 240.2. art. 
SPKLk 240.2. artikuluan xedatzen dituen aurrerakinak direnez, aukera ABBPk aurrez 
ikusten du eta eskatutako bermea eskaini da. 

SPKL, 103. eta 105. ar!. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan xedatzen 
dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak ikuskatzearen aukera ez 
dute berariaz baztertzen. 
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SPKL, 62. art.: HAKLAO, 168. art. 
Azken ziurtagiria denez, obraren zuzendari eskudunak baimendu du eta HAKLAOk 
168. artikuluan xedatutakoaren babesean, egiaztapen-akta ageri da. 

SPKL, 235., 242.5. eta 249. art. 
BEZa kanpo, kontratuaren zenbatekoa 500.000 euroko edo hortik gorakoa denean 
edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkioten obrak direnean, 
azken ziurtagiria denez, Proiektuen lkuskapen Bulegoaren txostena azaltzen da. 

SPKL, 256. art. 
SPKLk 256. artikuluan xedatutakoarekin bat, egiaztapen-akta ageri da. 

2.5.7 JARDUERA: Emakidaren edo eraikuntzaren amaieran ekarpenengatik 
ordainketak (O fasea) 

SPKL, 256. art. 
Eraikuntza denez, SPKLk 256. artikuluan xedatutakoarekin bat, egiaztapen-akta ageri 
da. 

SPKL, 283. art. 
Emakida denez, harrera-akta azaltzen da, pleguek obra eraistea aurrez ikusi dutenean 
izan ezik. 

2.5.8 JARDUERA: SPKLk 265. artikuluan xedatutakoaren arabera, obra 
eraikitzeko orduan itzuli behar diren diru-laguntza edo maileguekin finantzatzen 
denean ordainketak (O fasea). 
Oinarrizko baldintza gehigarririk gabe. 

2.5.9 JARDUERA: Obra erabiltzeagatik emakidadunari ordainsaria ordaintzea (O 
fasea) 

SPKL, 103. eta 105. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan xedatzen 
dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak ikuskatzearen aukera ez 
dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 198.4. eta 210. art.: 1619/2012 ED, 1 .  art.; BEZaren FA 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazloaren betebeharrak arautzen 
dituen erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

2.5.10 JARDUERA: Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte 
ordaina ordaintzea (ADO fasea) 

39/15 L, 96.6.e) art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

2.5.11 JARDUERA: Kontratistaren aldeko kalte-ordaina IADO fasea) 
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39/15 L, 96.6.e) art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

39/15 L, 8 1 . 1  art. 
Txosten teknikoa ageri da. 

SPKL, 191.3.  art. 
SPKLk 191 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek Estatuko 
Kontseiluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen irizpena eskatzen 
duenez, irizpena espedientean daga. 

2.5.12 JARDUERA: Kontratua suntsiaraztea (ADO fasea) 

SPKL, 191 .2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 19 1 . 3 .  art. 
SPKLk 1 9 1 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek Estatuko 
Kontseiluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen irizpena eskatzen 
duenez, irizpena espedientean daga. 

2.5.15 JARDUERA: Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera 
botatzen bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai 
ala lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO fasea) 

SPKL, 152.3.  eta 173. art. 
Pleguak, iragarkiak edo deskribapen-dokumentuak gorabehera hori aurrez ikusten 
dute. 

2.5.14 JARDUERA: Emakidaren adjudikazioduna izan ez bada, bideragarritasun 
azterketaren egileari ordaintzea (ADO fasea) 

SPKL, 247.5. art. 
ABBPk ez du aurrez ikusten ordaina emakidaren adjudikaziodunak ordaintzea. 

SPKL, 247.5. art. 
Egindako ordainagiriak aurkeztu dira. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.6 ESPEDIENTEA: HORNIDUREN kontratazio-espedienteak 
(hornidurak orokorrean, informazioa tratatzeko ekipamendu eta 
sistemak erosteari buruzkoak eta fabrikazio-horniduraren 
kontratuak, ABBPk obra-kontratuaren zuzeneko aplikazioa 
zehazten duenean eta kontratazioaren arrazionalizazio 
teknikoaren sistemaren esparruan izapidetutako kontratuetan 
formalizazioaren ondorenao faseetarakol 
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SPKL, 101 .  art. 
Kontratuaren balio zenbatetsia SPKLk 101 .  artikuluan xedatutakoarekin bat kalkulatu 
da. 

SPKL, 202. art. 
Egikaritzeko baldintza berezia ezarri da. 

SPKL, 62. art. 
Kontratuaren arduraduna izendatu da. 

SPKL, 29. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusten duen kontratuaren iraupena 
indarreko kontratu-araudiak xedatzen duenarekin bat dator. 

HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 124. art. 
Hornidurari buruzko baldintza teknikoen plegua dago. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten dituztenez, 
kalitate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin zuzeneko harremana 
dute. 

SPKL, 145., 146. eta 148. art. , 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia du. 
Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala nola, bizi 
zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa proposamenaren 
gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean aurkeztea aúrrez ikusten du. 

SPKL, 131 .2 . ,  166.3., 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura modura negoziatzea aurrez ikusten duenez: 
halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian xedatzen diren 
ustezkoak betetzen dira. 
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SPKL, 29. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusten duen kontratuaren iraupena 
indarreko kontratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

SPKL, 13 1 .2 . ,  167. eta 172.3.  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen denez, 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 159. art. 
Adjudikazio-prozedura bezala prozedura ireki sinplifikatua proposatzen denean, 
sektore publikoaren kontratuei buruzko legeak 159 .1 .  artikuluan xedatutako baldintzak 
betetzen direla egiaztatuko da. Prozedura lege berak 159.6. artikuluan aurrez 
ikusitakoarekin bat izapidetzen bada, atalean finkatzen den balio zenbatetsia ez dela 
gainditzen eta adjudikazio-irizpideetan iritziaren arabera ebalua daitekeenik ez 
dagoela egiaztatuko da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, argi eta garbi 
formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. artikuluan xedatutako 
baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, enkante-prozedurak 
aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari buruzko aldaketetan edo zifra ala 
ehunekoekin adieraz daitezkeen baldintza zenbagarrietan. 

2.6.2 JARDUERA: Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 

SPKL, 157 .6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren adjudikazioa 
proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako erabaki arrazoitua 
azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen direnean, 
ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela idatziz jasoa 
agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren txostena azalduko da. 

SPKL, 167., 169.1 . ,  170.1 .  eta 169.6. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabili denez, espedientean 
honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak eta kontratazio-organoak 
onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila negoziazioan lortutako abantailak 
ere. 

SPKL, 167. ,  169 . 1 . ,  169.6. eta 170 . 1 .  art. 
Espedien_tean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta SPKLk 
167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren iragarkia 
argitaratu da. 

SPKL, 102. 7. art. 
SPKLk 102. 7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen kontratua 
denez, kontratuak artikulu horren a\ b\ eta e\ hizkietan aurrez ikusten diren alderdiak 
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SPKL, 107., 108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107 . 1 .  artikuluan aurrez 
ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 . 1 .d)  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta Gizarte 
Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

2.6.3 JARDUERA: Formalizazioa (AD/D fasea) 

SPKL, 39.2.e) art. 
Adjudikazioaren aurka kontratazioaren arican errekurtso berezia jarri edo ez jartzea 
egiaztatzen duen ziurtagiria azaltzen da. 

SPKL, 39.2.e) eta 49.1 .  art. 
Espedientean errekurtsoak jarri direnez, organo eskudunak berariaz ebazpena eman 
du. Horretan, ezetsi dela edo etetea kendu dela agertzen da. 

2.6.4 JARDUERA: Prezioak ikuskatzea (AD fasea) 

SPKL, 103. art. 
SPKLk 103. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

SPKL, 103. art. 
lkuskatzeko aukera ez dago berariaz baztertua ABPn, ezta kontratuan ere. 

2.6.5 JARDUERA: Kontratua aldatzea (AD fasea) 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aurrez ikusitako aldaketak direnez, ABBPrekin bat, kontratazio-prezioaren 
gehieneko ehunekoa ez dute gainditzen. 
B.2. 

SPKL, 205. art. 
Aldaketak ABBPn aurrez ikusiak ez daudenez, SPKLk 205. artikuluan xedatutako 
alderdiekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 191 .2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191 .3.b) art. 
Zenbatekoak, bereizita edo balera hartuta, BEZa kanpo, kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gainditzeh duela eta prezioa 6.000.000 eurokoa edo hortik gorakoa 
dela kontuan hartuta, ABBPn aldaketak aurrez ikusiak ez daudenez, Estatuko 
Kontseiluak edo autonomía erkidegoan organo baliokideak irizpena egin. 

2.6.6 JARDUERA: Kontura egindako ordainketak (O fasea) 
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SPKL, 62.1 .  art.; SPKL, 198.4. art. 
Zerbitzu eskudunak egindako edo fabrikatutako hornidurarekin ados daude. 

FFD 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak arautzen 
dituen foru erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 103. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan xedatzen 
dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak ikuskatzearen aukera ez 
dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 198.3. art.: HAKLAO, 201. art. 
SPKLk 198. artikuluan xedatzen dituen aurrerakinak direnez, aukera ABBPk aurrez 
ikusten du eta eskatutako bermea eskaini da. 

2.6.7 JARDUERA: Kontratua luzatzea (AD fasea) 

SPKL, 29.2. art.: HAKLAO, 67.2.e) art. 
ABBPk luzapena aurrez ikusten du. 

SPKL, 29.4. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusten duen kontratuaren iraupena 
indarreko kontratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

SPKL, 191 .2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

2.6.8 JARDUERA: Likidazioa (O fasea) 

SPKL, 210.  art. 
Hornidurak hartzen direnez, harreraren adostasun-akta ageri da. 

SPKL, 210. art. 
Ondasun higiezinen errentamenduak direnez, prestazioaren adostasun-ziurtagiria 
azaltzen da. 

Fakturazioari buruzko FD 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak arautzen 
dituen foru erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 103. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan xedatzen 
dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak ikuskatzearen aukera ez 
dute berariaz baztertzen. 

2.6.9 JARDUERA: Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte 
ordaina ordaintzea (ADO fasea) 

39/2015 L, 96.6.e) art. 
ldazkari naausiak eaindako txostena aaertzen da. 
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2.6.1 O JARDUERA: Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 

39/2015 L, 96.6.e) art. 
ldazkarí nagusíak egíndako txostena agertzen da. 

39/2015 L, 81 . 1  art. 
Txosten tekníkoa agerí da. 

SPKL, 191 .3 .  art. 
SPKLk 191 .  artlkuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek Estatuko 
Kontseíluaren edo autonomía erkídegoan organo baliokldearen irízpena eskatzen 
duenez, irizpena espedíentean dago. 

2.6.11 JARDUERA: Kontratua suntsiaraztea (ADO fasea) 

SPKL, 191 .2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusíak egíndako txostena agertzen da. 

191 .3 .  artikulua, SPKL 
SPKLk 1 9 1 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek Estatuko 
Kontseiluaren edo autonomía erkídegoan organo baliokidearen irízpena eskatzen 
duenez, írizpena espedíentean dago. 

2.6.12 JARDUERA: Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera 
botatzen bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai 
ala lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO fasea) 

SPKL, 152.3. art. 
Pleguak, iragarkiak edo deskribapen-dokumentuak gorabehera hori aurrez íkusten du. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.7 ESPEDIENTEA: ZERBITZUEN espedienteak (zerbitzuak 
orokorrean eta kontratazioaren arrazionalizazio teknikoaren 
sistemaren esparruan izapidetutako kontratuetan 
formalizazioaren ondorenao faseetarakol 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.7.1 JARDUERA: Gastua onartzea (RC/A fasea) 

SPKL, 100.2. art. 
Lizítazioaren oínarrizko aurrekontua banatuta ageri da. 

SPKL, 1 0 1 .  art. 

37 



Kontratuaren balio zenbatetsia SPKLk 101 .  artikuluan xedatutakoarekin bat kalkulatu 
da. 

SPKL, 202. art. 
Egikaritzeko baldintza berezia ezarri da. 

SPKL, 62. art. 
Kontratuaren arduraduna izendatu da. 

SPKL, 1164.f) art. 
Espedientean frogatuta daga administrazioak berak bere bitartekoekin zerbitzua 
eskaintzeko nahikoa baliabiderik ez duela. 

SPKL, 29. art. 
ABBPk edo deskribapen-dakumentuak aurrez ikusten duen kontratuaren iraupena 
indarreka kontratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

HAKLAO, 67. art. 
ABBP eda, bidezkoa bada, deskribapen-dakumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindaka txostena agertzen da. 

SPKL, 124. art. 
Kantratuari buruzko baldintza teknikoen plegua daga. 

SPKL, 99. art. 
Kontratuaren xedea ezin habeki definituta daga eta, cndorioz, kontratistak bere 
betekizunak zehatz-mehatz betetzen dituela egiazta daiteke. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kantratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakaaren antzeka izaera du. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dakumentuak hainbat balarazio-irizpide zehazten dituztenez, 
kalitate-prezia erlazio aneneraka horiek kantratuaren xedearekin zuzeneka harremana 
dute. 

SPKL, 145., 146. eta 148. art. 
Espedientean balarazia-irizpide bakarra erabiltzen denez, kastuekin zerikusia du. 
Hala, preziaa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala nota, blzi 
ziklaaren kastua, SPKLk 148. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatutakaa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberaka irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dakumentuak irizpide hariei buruzka dakumentaziaa proposamenaren 
gaineraka dakumentuekiko gutun-azal independentean aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 29. art. 
ABBPk eda deskribapen-dakumentuak aurrez ikusten duen kantratuaren iraupena 
indarreka kantratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

SPKL, 131 .2 ,  167 eta 168. art. 
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Espedienteak adjudikazia-prozedura madura negaziatzea aurrez ikusten duenez, 
halaka prozedura-mata erabiltzeka indarreka kantratu-araudian xedatzen diren 
ustezkaak betetzen dira. 

SPKL, 131.2. ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazia-prazedura gisa elkarrizketa lehiakarra erabiltzen denez, 
SPKLk 167. artikuluan xedatutaka ustezkaren batean aplikatu da. 

SPKL, 159. art. 
Adjudikazia-prozedura bezala prozedura ireki sinplifikatua propasatzen denean, 
sektare publikaaren kantratuei buruzko legeak 159 . 1 .  artikuluan xedatutaka baldintzak 
betetzen direla egiaztatuka da. Prozedura lege berak 159.6. artikuluan aurrez 
ikusitakaarekin bat izapidetzen bada, atalean finkatzen den balia zenbatetsia ez dela 
gainditzen eta adjudikazia-irizpideetan iritziaren arabera ebalua daitekeenik ez 
dagaela egiaztatuka da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, hariek ez dute kantratuaren hasieraka 
preziaaren % 20 gaindituka. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, argi eta garbi 
farmulatuka da eta nahikaa xehetasun izanga du, SPKLk 204. artikuluan xedatutaka 
baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektranikaa erabiltzea aurrez ikusten denean, enkante-prazedurak 
aipatzen dituen adjudikazia-irizpideak preziaari buruzka aldaketetan eda zifra ala 
ehunekaekin adieraz daitezkeen baldintza zenbagarrietan ainarrituka dira. 

2.7.2 JARDUERA: Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 

SPKL, 157.6. art. 
Kantratazia-mahaiak farmulatutaka propasamenarekin bat ez datarren adjudikaziaa 
propasatzen denean, adjudikatzeka argana eskudunak egindaka erabaki arrazaitua 
azalduka da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ahiz kanpaka eda propartziaz kanpaka baliaekin identifikatzen direnean, 
ustez egaera harretan dauden lizitatzaileei infarmaziaa eskatu zaiela idatziz jasaa 
agertuka da. Halaber, dagakian zerbitzu teknikaren txastena azalduka da. 

SPKL, 65.1 .  art. 
Araudiak aurrez ikusitakaarekin bat, kantratazia-mahaia eratu gabe egindaka 
espedientea denez, adjudikaziadun madura propasatzen den kantratistari emandaka 
sailkapena eta ABBPk eskatutakaa bat datoz. 

SPKL, 169.6. art. 
Espedientean adjudikazia-prozedura gisa negaziaziaa erabili denez, espedientean 
hanakaak ageri dira: egindaka ganbitak, jasataka eskaintzak eta kantratazia-arganaak 
anartu eda baztertzeka erabilitaka arrazaiak, baila negaziaziaan lartutaka abantailak 
ere. 

SPKL, 167. ,  169 . 1 . ,  169.6. eta 170 . 1 .  art. 
Espedientean adjudikazia-prozedura gisa negaziaziaa erabiltzen denez eta SPKLk 
167. artikuluan xedatutaka ustezkaren bat ematen denez, lizitaziaaren iraqarkia 
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argitaratu da. 

SPKL, 102. 7. art. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen kontratua 
denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez ikusten diren alderdiak 
aipatzen ditu. 

SPKL, 107. ,  108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1 .  artikuluan aurrez 
ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 . 1 . d )  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta Gizarte 
Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

2.7.3 JARDUERA: Formalizazioa (AD/D fasea) 

SPKL, 39.2.e) art. 
Adjudikazioaren aurka kontratazioaren arloan errekurtso berezia jarri edo ez jartzea 
egiaztatzen duen ziurtagiria azaltzen da. 

SPKL, 39.2.e) eta 49.1 .  art. 
Espedientean errekurtsoak jarri direnez, organo eskudunak berariaz ebazpena eman 
du. Horretan, ezetsi dela edo etetea kendu dela agertzen da. 

2.7.4 JARDUERA: Kontratua aldatzea (AD fasea) 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aurrez ikusitako aldaketak direnez, ABBPrekin bat, kontratazio-prezioaren 
gehieneko ehunekoa ez dute gainditzen. 

SPKL, 205. art. 
Aldaketak ABBPn aurrez ikusiak ez daudenez, SPKLk 205. artikuluan xedatutako 
alderdiekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 191 .2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191 .3.b} art. 
Zenbatekoak, bereizita edo balera hartuta, BEZa kanpo, kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gainditzen duela eta prezioa 6.000.000 eurokoa edo hortik gorakoa 
dela kontuan hartuta, ABBPn aldaketak aurrez ikusiak ez daudenez, Estatuko 
Kontseiluak edo autonomía erkidegoan organo baliokideak irizpena egin du. 

2.7.5 JARDUERA: Prezioak ikuskatzea (gastua onestea) (AD fasea) 

SPKL, 103. art. 
SPKLk 103. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

SPKL, 103. art. 
lkuskatzeko aukera ez daco berariaz baztertua ABPn, ezta kontratuan ere. 

40 



[iJ 
Getxo 
U DALA• AYUNTAMIENTO 

2.7.6 JARDUERA: Kontura egindako ordainketak (O fasea) 

Euskadi  
2  O  O  6  

Fueros, 1 

48992 G ETXO (Bizkaia) 

Tf.: 94 466 00 00 

Faxa: 94 466 00 85 

http://www.getxo.eus 

SPKL, 62 . 1 .  ar!.; SPKL, 198.4. art. 
Dagokion organoaren ziurtagiria dago, gauzatutako lanaren zatia balioztatzeko. 

Fakturazioaren erregelamendua 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak arautzen 
dituen erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 103. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan xedatzen 
dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak ikuskatzearen aukera ez 
dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 201. art. 
SPKLk 198. artikuluan xedatzen dituen aurrerakinak direnez, aukera ABBPk aurrez 
ikusten du eta eskatutako bermea eskaini da. 

2.7.7 JARDUERA: Kontratuak luzatzea (AD fasea) 

SPKL, 29.2. art.; HAKLAO, 67.2.e) art. 
ABBPk luzapena aurrez ikusten du. 

SPKL, 29.4. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusitako iraupen-mugak ez dira 
gainditu. 

SPKL, 191 .2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

2.7.8 JARDUERA: Likidazioa (O fasea) 

SPKL, 210.  art. 
Harrera-akta edo lanekiko adostasunari buruzko ziurtagiria azaltzen da. 

Fakturazioaren foru erregelamendua 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak arautzen 
dituen erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 103. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan xedatzen 
dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak ikuskatzearen aukera ez 
dute berariaz baztertzen. 

2.7 .9 JARDUERA: Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte 
ordaina ordaintzea (ADO fasea) 

39/2015 L, 96.6.e) art. 
ldazkari naausiak eaindako txostena aaertzen da. 
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2.7.10 JARDUERA: Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 

39/2015 L, 96.6.e) art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

39/2015 L, 81 . 1  art. 
Txosten teknikoa agerí da. 

SPKL, 191 .3 .  art. 
SPKLk 191 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek Estatuko 
Kontseíluaren edo autonomía erkídegoan organo balíokidearen irízpena eskatzen 
duenez, irízpena espedíentean daga. 

2.7 .11 JARO U ERA: Kontratua suntsiaraztea (ADO fasea) 

SPKL, 191 .2 .  art eta 3.8. XG 
ldazkarí nagusíak egíndako txostena agertzen da. 

SPKL, 1 9 1 . 3 .  art. 
SPKLk 1 9 1 .  artíkuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek Estatuko 
Kontseiluaren edo autonomía erkídegoan organo balíokídearen irizpena eskatzen 
duenez, irizpena espedíentean daga. 

2.7.12 JARDUERA: Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera 
botatzen bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai 
ala lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO fasea) 

SPKL, 152.3. art. 
Pleguak, íragarkíak edo deskríbapen-dokumentuak gorabehera horl aurrez ikusten du. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.8 ESPEDIENTEA: ZERBITZUA EMATEKO espedienteak 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.8.1 JARDUERA: Gastua onartzea (RC/A fasea) 

SPKL, 100.2. art. 
Lizítazioaren oinarrizko aurrekontua banatuta agerí da. 

SPKL, 10 1 .  art. 
Kontratuaren balio zenbatetsia SPKLk 10 1 .  artíkuluan xedatutakoarekín bat kalkulatu 
da. 

SPKL, 202. art. 
Egíkarítzeko baldíntza berezia ezarrl da. 
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SPKL, 284.2. art. 
Zerbitzu publikoa emateko, aldez aurretik 284.2. artikuluan xedatutako baldintzetan 
araubide juridikoa zehaztu da. 

SPKL, 285.2. art. 
Bideragarritasun azterketa eta, hala badagokio, bideragarritasun ekonomiko 
finantzarioari buruzko azterketa dago. 

SPKL, 285.2. art. 
Zerbitzua emateko obrak egin behar direnean, 248.1. artikuluan aurrez ikusitakoa 
betetzen da. 

SPKL, 122.7. art. eta 3.8. XG; HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten dituztenez, 
kalitate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin zuzeneko harremana 
dute. 

SPKL, 145. , 146. eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia du. 
Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala nola, bizl 
zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa proposamenaren 
gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131 .2 . ,  166.3. ,  167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura modura negoziatzea aurrez ikusten duenez, 
halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian xedatzen diren 
ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen denez, 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 204.1. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, argi eta garbi 
formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. artikuluan xedatutako 
baldintzetan. 
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SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, enkante-prozedurak 
aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari buruzko aldaketetan edo zifra ala 
ehunekoekin adieraz daitezkeen baldintza zenbagarrietan oinarrituko dira. 

SPKL, 29.6. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusten duen .kontratuaren iraupena 
indarreko kontratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

2.8.2 JARDUERA: Adjudikazioa (aurrekontu-faserik gabe/AD/D) 

SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren adjudikazioa 
proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako erabaki arrazoitua 
azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen direnean, 
ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela idatziz jasoa 
agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren txostena azalduko da. 

SPKL, 169 .1 . ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqozrazroa erabili denez, espedientean 
honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak eta kontratazio-organoak 
onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila negoziazioan lortutako abantailak 
ere. 

SPKL, 167., 169 .1 . ,  169.6. eta 170 .1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta SPKLk 
167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren iragarkia 
argitaratu da. 

SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen kontratua 
denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez ikusten diren alderdiak 
aipatzen ditu. 

SPKL, 107., 108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107.1 .  artikuluan aurrez 
ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 . 1 .d )  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta Gizarte 
Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

2.8.3 JARDUERA: Formalizazioa (AD/D fasea) 

SPKL, 39.2.e) art. 
Adjudikazioaren aurka kontratazioaren arloan errekurtso berezia jarri edo ez jartzea 
egiaztatzen duen ziurtagiria azaltzen da. 
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SPKL, 39.2.e) eta 49.1 .  art. 
Espedientean errekurtsoak jarri direnez, organo eskudunak berariaz ebazpena eman 
du. Horretan, ezetsi dela edo etetea kendu dela agertzen da. 

2,8,4 JARDUERA: Aldatuak (AD fasea) 

SPKL, 204.1. art. 
ABBPn aurrez ikusitako aldaketak direnez, ABBPrekin bat, kontratazio-prezioaren 
gehieneko ehunekoa ez dute gainditzen. 

SPKL, 205. art. 
Aldaketak ABBPn aurrez ikusiak ez daudenez, SPKLk 205. artikuluan xedatutako 
alderdiekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 290. art. 
Kontratuaren aldaketak direnez, SPKLk 290. artikuluan xedatutako gorabeherekin 
txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 191 .2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191 .3.b) art. 
Zenbatekoak, bereizita edo balera hartuta, BEZa kanpo, kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gainditzen duela eta prezioa 6.000.000 eurokoa edo hortik gorakoa 
dela kontuan hartuta, ABBPn aldaketak aurrez ikusiak ez daudenez, Estatuko 
Kontseiluak edo autonomía erkidegoan organo baliokideak irizpena egin du. 

2.8.5 JARDUERA: Prezioak ikuskatzea (AD fasea) 

SPKL, 103. art. 
SPKLk 103. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

SPKL, 103.  art. 
lkuskatzeko aukera ez daga berariaz baztertua ABPn, ezta kontratuan ere. 

2.8.6 JARDUERA: Eraikuntzan zehar ekarpenengatik ordainketak (O fasea) 

SPKL, 62. art. 
Organo kudeatzailea zerbitzuekin ados dagoenez, obraren zuzendari eskudunak 
baimendu ostean, ziurtagiria ageri da. 

SPKL, 103. eta 105. art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 103. artikuluan xedatzen 
dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak ikuskatzearen aukera ez 
dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 62. art.: HAKLAO, 168. art. 
Azken ziurtagiria denez, obraren zuzendari eskudunak baimendu du eta HAKLAOk 
168. artikuluan xedatutakoaren babesean, egiaztapen-akta ageri da. 
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2.8.7 JARDUERA: Zerbitzua itzuli beharreko diru-laguntza edo maileguaren 
bidez finantzatzen denean ordainketak (O fasea) 
Oinarrizko baldintza gehigarrírík gabe. 

2.8.8 JARDUERA: Zerbitzuarengatik emakidadunari ordainsaria ordaintzea (O 
fasea) 

SPKL, 103. eta 105. art. 
Prezíoa íkuskatzea sartua duten ordainketak dírenez, SPKLk 103. artikuluan xedatzen 
dítuen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahíz kontratuak íkuskatzearen aukera ez 
dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 198.4. eta 210. art.; 1619/2012 ED, 1 .  art.; BEZaren FA 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak arautzen 
dituen erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

2.8.9 JARDUERA: Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte 
ordaina ordaintzea (ADO fasea) 

39/15 L, 96.6.e) art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

2.8.10 JARDUERA: Kontratistaren aldeko kalte-ordaina (ADO fasea) 

39/15 L, 96.6.e) art. 
ldazkari nagusiak egíndako txostena agertzen da. 

39/15 L, 8 1 .  1  art. 
Txosten tekníkoa ageri da. 

SPKL, 191 .3 .  art. 
SPKLk 191 .  artikuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapíde honek Estatuko 
Kontseíluaren edo autonomía erkidegoan organo baliokidearen írizpena eskatzen 
duenez, írizpena espedíentean dago. 

2.8.11 JARDUERA: Kontratua suntsiaraztea (ADO fasea) 

SPKL, 191 .2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkarí nagusiak egíndako txostena agertzen da. 

SPKL, 191 .3 .  art. 
SPKLk 1 9 1 .  artíkuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren ízapide honek Estatuko 
Kontseiluaren edo autonomía erkídegoan organo baliokídearen irizpena eskatzen 
duenez, írizpena espedíentean dago. 

2.8.12 JARDUERA: Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera 
botatzen bada, elkarrizketa lehiakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai 
ala lizitatzaileentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO fasea) 
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SPKL, 152.3. eta 173. art. 
Pleguak, iragarkiak edo deskribapen-dokumentuak gorabehera hori aurrez ikusten du. 

2.8.13 JARDUERA: Emakidaren adjudikazioduna izan ez bada, bideragarritasun 
azterketaren egileari ordaintzea (ADO fasea) 

SPKL, 297. eta 247.5. art. 
ABBPk ez du aurrez ikusten ordaina emakidaren adjudikaziodunak ordaintzea. 

SPKL, 297. eta 247.5. art. 
Eaindako aastuaren ordainaairiak aurkeztu dira. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.9 ESPEDIENTEA: SPKLk araututako kudeaketa-enkarguak 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.9.1 JARDUERA: Enkargua (AD fasea) 

SPKL, 32. art. 
Enkargua eman zaion erakundearen sorrera-arauan edo estatutuetan bitarteko propio 
instrumentalaren baldintza aurrez ikusten da eta SPKLk 32. artikuluan duen 
gutxieneko edukia du. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 231 . ,  235. eta 236. art. HAKLAO, 138.2. art. 
500.000 euroko edo hortik gorako enkarguak direnez edo obrek egonkortasun, 
segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkiotenez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak 
aztertutako obra-proiektua eta aurretiko zuinketa-akta daude. 

SPKL, 235. art. 
500.000 eurotik beherako lizitazioaren enkarguak direnez, espedientean berariaz 
idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren egonkortasun, segurtasun edo 
estankotasunari eragiten ez dietela. 

SPKL, 124. art. 
Dokumentu teknikoak sartu dira, egin beharreko jarduerak eta aurrekontua definitzeko. 

2.9.2 JARDUERA: Enkargua aldatzea (AD fasea) 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 231 . ,  235., 236. eta 242.5. art.; HAKLAO, 138.2. art. 
500.000 euroko edo hortik gorako enkarguak direnez edo obrek egonkortasun, 
seaurtasun eta estankotasunari eraaiten dizkiotenez, Proiektuen lkuskapen Buleaoak 
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aztertutako obra-proiektua eta aurretiko zuinketa-akta daude. 

SPKL, 235. art. 
500.000 eurotik beherako lizitazioaren enkarguak direnez, espedientean berariaz 
idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren egonkortasun, segurtasun edo 
estankotasunari eragiten ez dietela. 

SPKL, 124. art. 
Dokumentu teknikoak sartu dira, egin beharreko jarduerak eta aurrekontua definitzeko. 

2.9.3 JARDUERA: Lanak egikaritzean ordainketak (O fasea) 

Enkarguaren akordioa 
Obrak egin eta balioztatzeari buruzko egiaztapen-dokumentua edo -ziurtagiria 
azaltzen da. 

Ordainketak aurreratu direnez, eskatutako bermea eskaini da. 

Fakturazioari buruzko foru dekretua eta BEZaren foru araua 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak arautzen 
dituen erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

2.9.4 JARDUERA: Likidazioa (O fasea) 

SPKL, 210. art. 
Obra, ondasun edo zerbitzuei buruzko ziurtagiria edo adostasun-akta ageri da. 

SPKL, 235. eta 242.5. art. 
Enkarguak 500.000 eurokoak edo hortik gorakoak direnez edo obrek egonkortasun, 
segurtasun eta estankotasunari eragiten dizkiotenez, Proiektuen lkuskapen Bulegoak 
obra-proiektua aztertu du. 

FFD, 1 . ,  2. eta 3. art. eta BEZaren Foru Araua 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak arautzen 
dituen errenelamenduak xedatutako baldintzetan. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.10 ESPEDIENTEA: Da tu baseak lortu eta argitalpenetara 
harpidetzeko kontratuak, SPKLk 9. XGn xedatutakoaren 
arabera izaoidetutakoak 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.10.1 JARO U ERA: Gastua onetsi eta konprometitzea (AD fasea) 

SPKL, 9. art. 
Erregulazio harmonizatuaren araberako zenbatekoa ez du gainditzen. 
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BKFD, 19 b) art.; AFE, 172. art.; SPKL, 62.1. eta 198.4. art.; FESL, 3. eta 4. art.; FFD, 
1 . ,  2. eta 3. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko dira: 
Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, prestazioen, 
zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako arrazoien zenbateko 
zehatza. 
Pertsona adjudikaziodunak faktura aurkeztu du eta, hala badagokio, elektronikoa 
izango da. Gainera, organo kudeatzaileak zerbitzuaren inguruan adostasuna azaldu 
du lobliaazioa aitortuz cero). 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.11 ESPEDIENTEA: Arte eta literatura sarmen eta 
interpretaziarako kontratazioa eta ikuskizunei buruzko kontratu 
pribatuak 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.11 .1  JARDUERA: Gastua onartzea (A fasea) 

HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 124. art. 
Kontratuari buruzko baldintza teknikoen plegua dago. 

SPKL, 99. art. 
Kontratuaren xedea ezin hobeki definituta dago eta, ondorioz, kontratistak bere 
betekizunak zehatz-mehatz betetzen dituela egiazta daiteke. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten dituztenez, 
kalitate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin zuzeneko harremana 
dute. 

SPKL, 145., 146. eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia du. 
Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala nola, bizi 
zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
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deskribapen-dakumentuak irizpide horiei buruzko dakumentaziaa prapasamenaren 
gaineraka dakumentuekika gutun-azal independentean aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 29. art. 
ABBPk edo deskribapen-dakumentuak aurrez ikusten duen kantratuaren iraupena 
indarreka kantratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazia-prozedura madura negaziatzea aurrez ikusten duenez, 
halako prozedura-motarako indarreko kantratu-araudian xedatzen diren ustezkoak 
betetze n di ra. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3.  art. 
Espedientean adjudlkazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakarra erabiltzen denez, 
SPKLk 167. artikuluan xedatutaka ustezkaren batean aplikatu da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kantratuaren hasieraka 
preziaaren % 20 gaindituka. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, argi eta garbi 
forrnulatuko da eta nahikoa xehetasun izanga du, SPKLk 204. artikuluan xedatutaka 
baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikaa erabiltzea aurrez ikusten denean, enkante-prozedurak 
aipatzen dituen adjudikazia-irizpideak prezioari buruzko aldaketetan eda zifra ala 
ehunekaekin adieraz daitezkeen baldintza zenbagarrietan. 

2.11.2 JARDUERA: Adjudikaziaa (aurrekantu-faserik gabe/AD/D) 

SPKL, 157.6. art. 
Kantratazia-mahaiak farmulatutaka propasamenarekin bat ez datarren adjudikaziaa 
proposatzen denean, adjudikatzeka argana eskudunak egindaka erabaki arrazoitua 
azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen direnean, 
ustez egaera harretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela idatziz jasoa 
agertuka da. Halaber, daqokion zerbitzu teknikaren txastena azalduko da. 

SPKL, 65.1 .  art. 
Araudiak aurrez ikusitakaarekin bat, kontratazio-mahaia eratu gabe egindaka 
espedientea denez, adjudikaziadun madura propasatzen den kantratistari emandaka 
sailkapena eta ABBPk eskatutakoa bat datoz. 

SPKL, 169.6. art. 
Espedientean adjudikazia-prozedura gisa neqoziazioa erabili denez, espedientean 
honakoak ageri dira: egindaka ganbitak, jasotako eskaintzak eta kontratazio-orqanoak 
onartu edo baztertzeko erabilitako arrazaiak, baila negaziaziaan lortutako abantailak 
ere. 

SPKL, 167. ,  169 . 1 . ,  169.6. eta 170.1 .  art. 
Espedientean adjudikazia-prozedura gisa neqozraztoa erabiltzen denez eta SPKLk 
167. artikuluan xedatutaka ustezkaren bat ematen denez, lizitaziaaren iraQarkia 
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SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102. 7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen kontratua 
denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez ikusten diren alderdiak 
aipatzen ditu. 

SPKL, 107. ,  108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu izana egiaztatuko da, SPKLk 107 . 1 .  artikuluan aurrez 
ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 71 . 1 . d )  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta Gizarte 
Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

2.11.3 JARDUERA: Formalizazioa (AD/O fasea) 

SPKL, 39.2.e) art. 
Adjudikazioaren aurka kontratazioaren arloan errekurtso berezia jarri edo ez jartzea 
egiaztatzen duen ziurtagiria azaltzen da. 

SPKL, 39.2.e) eta 49.1 .  art. 
Espedientean errekurtsoak jarri direnez, organo eskudunak berariaz ebazpena eman 
du. Horretan, ezetsi edo etetea kendu 
dela agertzen da. 

2.11.4 JARDUERA: Kontratua aldatzea (AD fasea) 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aurrez ikusitako aldaketak direnez, ABBPrekin bat, kontratazio-prezioaren 
gehieneko ehunekoa ez dute gainditzen. 

SPKL, 205. art. 
Aldaketak ABBPn aurrez ikusiak ez daudenez, SPKLk 205. artikuluan xedatutako 
alderdiekin txosten tekniko frogagarria erantsi da. 

SPKL, 191 .2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 191 .3 .b)  art. 
Zenbatekoak, bereizita edo balera hartuta, BEZa kanpo, kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gainditzen duela eta prezioa 6.000.000 eurokoa edo hortik gorakoa 
dela kontuan hartuta, ABBPn aldaketak aurrez ikusiak ez daudenez, Estatuko 
Kontseiluak edo autonomía erkidegoan organo baliokideak irizpena egin du. 

2.11.5 JARDUERA: Prezioak ikuskatzea (gastua onestea) (AD fasea) 

SPKL, 103. art. 
SPKLk 103. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dira. 

SPKL, 103. art. 
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lkuskatzeko aukera ez dago berariaz baztertua ABPn, ezta kontratuan ere. 

2.11.6 JARDUERA: Kontura egindako ordainketak (O fasea) 

SPKL, 6 2 . 1 .  art.: SPKL, 1 9 8 . 4 .  art. 
Dagokion organoaren ziurtagiria dago, gauzatutako lanaren zatia balioztatzeko. 

FFD 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak arautzen 
dituen erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 1 0 3 .  art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 1 0 3 .  artikuluan xedatzen 
dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak ikuskatzearen aukera ez 
dute berariaz baztertzen. 

SPKL, 2 0 1 .  art. 
SPKLk 1 9 8 .  artikuluan xedatzen dituen aurrerakinak direnez, aukera ABBPk aurrez 
ikusten du eta eskatutako bermea eskaini da. 

2.11.7 JARDUERA: Kontratuak luzatzea (AD fasea) 

SPKL, 29.2. art. HAKLAO, 67.2. art. 
ABBPk luzapena aurrez ikusten du. 

SPKL, 29.4. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusitako iraupen-mugak ez dira 
gainditu. 

SPKL, 1 9 1 . 2 .  art. eta 3.8. XG 

2.11.8 JARDUERA: Likidazioa (O fasea) 

SPKL, 2 1 0 .  art. 
Harrera-akta edo lanekiko adostasunari buruzko ziurtagiria azaltzen da. 

FFD 
Enpresa adjudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak arautzen 
dituen erregelamenduak xedatutako baldintzetan. 

SPKL, 1 0 3 .  art. 
Prezioa ikuskatzea sartua duten ordainketak direnez, SPKLk 1 0 3 .  artikuluan xedatzen 
dituen baldintzak betetzen dira eta ABBPk nahiz kontratuak ikuskatzearen aukera ez 
dute berariaz baztertzen. 

2.11.9 JARDUERA: Berandutze-interesak eta kobrantzaren kostuengatik kalte 
ordaina ordaintzea (ADO fasea) 

39/2015 L. 96.6.el art. 
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2.11.10 JARDUERA: Kontratistaren aldeko kalte-ordaína (ADO fasea) 

39/2015 L, 96.6.e) art. 
ldazkari nagusíak egíndako txostena agertzen da. 

39/2015 L, 8 1 . 1  art. 
Txosten tekníkoa agerí da. 

SPKL, 1 9 1 . 3 .  art. 
SPKLk 1 9 1 .  artíkuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren izapide honek Estatuko 
Kontseíluaren edo autonomía erkídegoan organo balíokídearen irizpena eskatzen 
duenez, irizpena espedíentean dago. 

2.11 .11  JARDUERA: Zerbitzuen kontratua suntsiaraztea (ADO fasea) 

SPKL, 1 9 1 . 2 .  art. eta 3.8. XG 
ldazkari nagusíak egíndako txostena agertzen da. 

SPKL, 1 9 1 . 3 .  art. 
SPKLk 1 9 1 .  artíkuluan xedatutakoaren arabera, prozeduraren lzapide honek Estatuko 
Kontseíluaren edo autonomía erkídegoan organo balíokídearen irizpena eskatzen 
duenez, lrizpena espedíentean dago. 

2.11.12 JARDUERA: Kontratua egiteari uko egiten bazaio edo prozedura atzera 
botatzen bada, elkarrízketa lehíakorrean parte hartu dutenentzat edo hautagai 
ala lizítatzaíleentzat primak edo ordainak ordaintzea (ADO fasea) 

SPKL, 152.3. art. 
Plequak, íraqarkíak edo deskríbapen-dokumentuak Qorabehera horí aurrez íkusten du. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 

ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.12 ESPEDIENTEA: Kontratazioaren arrazionalizazio 
teknikoaren sistemaren esparruan ízapídetutako kontratuak 
(adjudikazio/formalizazio fasera arte) 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.12.1 JARDUERA: Obraren lizitazioa hastea (aurrekontu-faserik gabe) 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 euroko edo hortik gorako llzitazicaren oinarrizko aurrekontua 
denez edo egonkortasun, segurtasun eta estankotasunarí eragíten dlzkioten obrak 
dírenez, Proíektuen lkuskapen Bulegoak aztertutako proíektua dago. 

SPKL, 235. art. 
BEZa kanpo, 500.000 eurotík beherako llzltazloaren oinarrizko aurrekontua denez, 
esoedíentean berariaz idatzia azaltzen da proiektuko obrek obraren eqonkortasun, 
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segurtasun edo estankotasunari eragiten ez dietela. 

HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 231.  eta 236. art.; HAKLAO, 138.2. art. 
Aurretiko zuinketa-akta azaltzen da. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten dituztenez, 
kalitate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin zuzeneko harremana 
dute. 

SPKL, 145, 146 eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia du. 
Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala nola, bizi 
zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan 
xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa proposamenaren 
gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 13 1 .2 . ,  166.3., 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura madura negoziatzea aurrez ikusten duenez, 
halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian xedatzen diren 
ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen denez, 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, argi eta garbi 
formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. artikuluan xedatutako 
baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, enkante-prozedurak 
aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari buruzko aldaketetan edo zifra ala 
ehunekoekin adieraz daitezkeen baldintza zenbagarrietan. 

2.12.2 JARDUERA: Horniduraren lizitazioa hastea (aurrekontu-faserik gabe) 
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SPKL, 122. 7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kantratuak ldazkaritza Nagusiak 
jakinarazitakaaren antzeka izaera du. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP eda deskribapen-dakumentuak hainbat balarazia-irizpide zehazten dituztenez, 
kalitate-prezia erlazia aneneraka hariek kantratuaren xedearekin zuzeneka harremana 
dute. 

SPKL, 145., 146. eta 148. art. 
Espedientean balarazia-irizpide bakarra erabiltzen denez, kastuekin zerikusia du. 
Hala, preziaa eda errentagarritasunari latutaka irizpidea izan daiteke, hala nola, bizi 
ziklaaren kostua, SPKLk 148. artikuluan 
xedatutakaaren arabera kalkulatutakaa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberaka irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk eda 
deskribapen-dakumentuak irizpide hariei buruzka dakumentaziaa propasamenaren 
gaineraka dakumentuekika gutun-azal independentean aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 131 .2 . ,  166.3., 167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazia-prozedura madura negaziatzea aurrez ikusten duenez, 
halako prozedura-mata erabiltzeka indarreka kantratu-araudian xedatzen diren 
ustezkaak betetzen dira. 

SPKL, 29. art. 
ABBPk eda deskribapen-dakumentuak aurrez ikusten duen kantratuaren iraupena 
indarreka kantratu-araudiak xedatzen duenarekin bat datar. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazia-prazedura gisa elkarrizketa lehiakarra erabiltzen denez, 
SPKLk 167. artikuluan xedatutaka ustezkaren batean aplikatu da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, hariek ez dute kantratuaren hasieraka 
preziaaren % 20 gaindituka. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, argi eta garbi 
formulatuka da eta nahikaa xehetasun izanga cu, SPKLk 204. artikuluan xedatutaka 
baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
ABBPn enkante elektranikaa erabiltzea aurrez ikusten denean, enkante-prozedurak 
aipatzen dituen adjudikazia-irizpideak preziaari buruzka aldaketetan eda zifra ala 
ehunekaekin adieraz daitezkeen baldintza zenbagarrietan. 

2.12.3 JARDUERA: Zerbitzuaren lizitaziaa hastea (aurrekontu-faserik aabel 
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HAKLAO, 67. art. 
ABBP edo, bidezkoa bada, deskribapen-dokumentua daude. 

SPKL, 3.8. XG 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

SPKL, 124. art. 
Kontratuari buruzko baldintza teknikoen plegua dago. 

SPKL, 99. art. 
Kontratuaren xedea ezin hobeki definituta dago eta, ondorioz, kontratistak bere 
betekizunak zehatz-mehatz betetzen dituela egiazta daiteke. 

SPKL, 122.7. art. 
ABPren eredua denez, sinatu behar den kontratuak 
ldazkaritza Nagusiak jakinarazitakoaren antzeko izaera du. 

SPKL, 145. eta 146. art. 
ABBP edo deskribapen-dokumentuak hainbat balorazio-irizpide zehazten dituztenez, 
kalitate-prezio erlazio onenerako horiek kontratuaren xedearekin 
zuzeneko harremana dute. 

SPKL, 145., 146. eta 148. art. 
Espedientean balorazio-irizpide bakarra erabiltzen denez, kostuekin zerikusia du. 
Hala, prezioa edo errentagarritasunari lotutako irizpidea izan daiteke, hala nola, bizi 
zikloaren kostua, SPKLk 148. artikuluan 
xedatutakoaren arabera kalkulatutakoa. 

SPKL, 157.2. art. 
Espedientean iritziaren araberako irizpideak erabiltzen direnez, ABBPk edo 
deskribapen-dokumentuak irizpide horiei buruzko dokumentazioa proposamenaren 
gainerako dokumentuekiko gutun-azal independentean aurkeztea aurrez ikusten du. 

SPKL, 29. art. 
ABBPk edo deskribapen-dokumentuak aurrez ikusten duen kontratuaren iraupena 
indarreko kontratu-araudiak xedatzen duenarekin bat dator. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 168. art. 
Espedienteak adjudikazio-prozedura modura negoziatzea aurrez ikusten duenez, 
halako prozedura-mota erabiltzeko indarreko kontratu-araudian xedatzen diren 
ustezkoak betetzen dira. 

SPKL, 131 .2 . ,  167. eta 172.3. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa elkarrizketa lehiakorra erabiltzen denez, 
SPKLk 167. artikuluan xedatutako ustezkoren batean aplikatu da. 

SPKL, 204. art. 
ABBPn aldaketak aurrez ikusten direnean, horiek ez dute kontratuaren hasierako 
prezioaren % 20 gaindituko. Gainera, aldaketaren baldintza zehatz, argi eta garbi 
formulatuko da eta nahikoa xehetasun izango du, SPKLk 204. artikuluan xedatutako 
baldintzetan. 

SPKL, 143.3. art. 
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ABBPn enkante elektronikoa erabiltzea aurrez ikusten denean, enkante-prozedurak 
aipatzen dituen adjudikazio-irizpideak prezioari buruzko aldaketetan edo zifra ala 
ehunekoekin adieraz daitezkeen baldintza zenbagarrietan. 

2.12.4 JARDUERA: Esparru akordioa adjudikatzea (aurrekontu-faserik gabe) 

SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren adjudikazioa 
proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako erabaki arrazoitua 
azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen direnean, 
ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela idatziz jasoa 
agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren txostena azalduko da. 

SPKL, 65.1 .  art. 
Araudiak aurrez ikusitakoarekin bat, kontratazio-mahaia eratu gabe egindako 
espedientea denez, adjudikaziodun modura proposatzen den kontratistari emandako 
sailkapena eta ABBPk eskatutakoa bat datoz. 

SPKL, 169.6. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqoziaztoa erabili denez, espedientean 
honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak eta kontratazio-organoak 
onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila negoziazioan lortutako abantailak 
ere. 

SPKL, 169.1 .  eta 170 . 1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta SPKLk 
167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren iragarkia 
argitaratu da. 

SPKL, 102. 7. art. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko prezioen kontratua 
denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez ikusten diren alderdiak 
aipatzen ditu. 

SPKL, 71 . 1 .d )  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta Gizarte 
Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

2.12.5 JARDUERA: Esparru akordioa adjudikatzea (aurrekontu-faserik gabe) 

SPKL, 39.2.e) art. 
Adjudikazioaren aurka kontratazioaren arloan errekurtso berezia jarri edo ez jartzea 
egiaztatzen duen ziurtagiria azaltzen da. 

SPKL, 39.2.e) eta 49.1 .  art. 
Espedientean errekurtsoak jarri direnez, organo eskudunak berariaz ebazpena eman 
du. Horretan, ezetsi dela edo etetea kendu dela agertzen da. 
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2.12.6 JARDUERA: Esparru akordio batean oinarritutako kontratua adjudikatzea 
(AD fasea) 

SPKL, 107., 108. eta 109. art. 
Behin betiko bermea eratu iza na egiaztatuko da, SPKLk 107.1 .  artikuluan aurrez 
ikusten dituen kasuetan izan ezik. 

SPKL, 7 1 . 1 . d )  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta Gizarte 
Segurantzari dagozkionak eguneratuak ditu. 

SPKL, 221.6. art. 
Esparru akordioa enpresaburu bati baino gehiagori adjudikatu zaionez eta kontratuan 
akordioaren elementu guztiak zehazten ez direnez, enpresaburu guztiei edo, hala 
badagokio, gutxienez 3ri idatziz eskaintza eskatu zaie. 

2.12.7 JARDUERA: Kontratazio-sistema dinamikoen bitartez adjudikatzea (AD 
fasea) 

SPKL, 225.2. art. 
Bidezkoa bada, SPKLk 225.2. artikuluan aipatzen duen iragarkia argitaratu da. 

SPKL, 226.2. art. 
Sisteman onartutako enpresaburu guztiei gonbita luzatu zaie. 

SPKL, 157.6. art. 
Kontratazio-mahaiak formulatutako proposamenarekin bat ez datorren adjudikazioa 
proposatzen denean, adjudikatzeko organo eskudunak egindako erabaki arrazoitua 
azalduko da. 

SPKL, 149.4. art. 
Eskaintzak ohiz kanpoko edo proportzioz kanpoko balioekin identifikatzen direnean, 
ustez egoera horretan dauden lizitatzaileei informazioa eskatu zaiela idatziz jasoa 
agertuko da. Halaber, dagokion zerbitzu teknikaren txostena azalduko da. 

SPKL, 65.1 .  art. 
Araudiak aurrez ikusitakoarekin bat, kontratazio-mahaia eratu gabe egindako 
espedientea denez, adjudikaziodun madura proposatzen den kontratistari emandako 
saílkapena eta ABBPk eskatutakoa bat datoz. 

SPKL, 169.6. art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa neqozrazroa erabili denez, espedientean 
honakoak ageri dira: egindako gonbitak, jasotako eskaintzak eta kontratazio-organoak 
onartu edo baztertzeko erabilitako arrazoiak, baila negoziazioan lortutako abantailak 
ere. 

SPKL, 169 . 1 .  eta 170 . 1 .  art. 
Espedientean adjudikazio-prozedura gisa negoziazioa erabiltzen denez eta SPKLk 
167. artikuluan xedatutako ustezkoren bat ematen denez, lizitazioaren iragarkia 
argitaratu da. 

SPKL, 102.7. art. 
SPKLk 102.7. artikuluan xedatutakoarekin bat behin-behineko nrezioen kontratua 
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denez, kontratuak artikulu horren a), b) eta e) hizkietan aurrez ikusten diren alderdiak 
aipatzen ditu. 

SPKL, 71 . 1 .d )  art. 
Adjudikaziodun bezala proposatzen den lizitatzaileak zerga-obligazioak eta Gizarte 
Seourantzari daqozkionak equneratuak ditu. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.13 ESPEDIENTEA: Ondasun higiezinak erostea 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.13.1 JARDUERA: Gastua onartzea (A fasea) 

TEOE, 1 1 .  art.; SPKL, 1 16 .3 .  art. 
Prozedura irekiaren bitartez erosi denez, baldintzen plegua azaltzen da. 

TEOE, 1 1 .  art. eta SPKL, 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiak kontratazioaren alderdi juridikoei buruzko txostena egin du. 

TEOE, 1 1 .  art . .  
Aurretiko adituaren balorazio-txostena ageri da. 

SPKL, 10 1 . ,  1 18 .  art. 
Ondasunek balio historiko edo artistikoa dutenez, foru-organo eskudunak txostena 
egin du, betiere zenbatekoak udalbatzaren aurrekontuari dagozkion ohiko baliabideen 
1 OOeko 1 gainditzen badu edo ondasunaren balio zenbatetsia, hau da, balio 
erantsiaren gaineko zerga sartu gabe, 15.000 eurotik beherakoa bada. 

2.13.2 JARDUERA: Gastua konprometitzea (AD/D fasea) 

TEOE, 1 1 .  art. eta SPKL, 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiak adjudikazio-proposamenari buruzko txostena egin du. 

HAO (ordez.), 116.4 .  art.; HAOLA (ordez.) 27.1 .d) art. 
Ondasuna zuzenean erosi denez, araudian aurrez ikusitako gorabeherak bete dira eta 
prezioa, eskaintzaren indarraldia eta kontratuaren baldintzak adierazten dituen 
salmenta-eskaintza daga. 

SPKL, 157.6. art. 
Prozedura irekiaren bidez erosi denez, organo eskudunak adjudikatzeko erabaki 
arrazoitua hartu du, kontratua mahaiak formulatutako proposamenarekin bat 
adjudikatu ez denean. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 
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ESPEDIENTEA ¡ 2.14 ESPEDIENTEA: Ondasun higiezinak errentatzea 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.14.1 JARDUERA: Errentamenduaren proposamena (A fasea) 

HAOL (ordez.), 124.2. art.; TEOE, 1 1 .  art. 
Merkatuko azterlanarekin txosten teknikoa ageri da. 

HAOL (ordez.), 124.1 .  art.; SPKL, 116 .3 .  art. 
Prozedura irekiaren bitartez errentatu denez, baldintzen plegua azaltzen da. 

HAOL (ordez.), 124.2. art.; SPKL, 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiak kontratazioaren alderdi juridikoei buruzko txostena egin du. 
SPKL, 1 16 .3 .  art. 
Prozedura irekiaren bitartez errentatu denez, baldintzen plegua azaltzen da 

2.14.2 JARDUERA: Errentamendua ituntzeko akordioa (AD/D fasea) 

HAOL (ordez.), 124.2. art.; SPKL, 3.8. XG 
ldazkaritza Nagusiak proposamenaren alderdi juridikoei buruzko txostena egin du. 

HAOL (ordez.), 124.1 .  art. 
Errentamenduari buruzko zuzeneko ituna denez, araudiak aurrez ikusten dituen 
gorabeherak betetzen dira. 

TEOE, 1 1 .  art. 
Gaiari buruz kontratazio-organoak erabaki arrazoitua hartu du. 

SPKL, 157.6. art. 
Prozedura irekiaren bidez erosi denez, organo eskudunak adjudikatzeko erabaki 
arrazoitua hartu du, kontratua mahaiak formulatutako proposamenarekin bat 
adjudikatu ez denean. 

2.14.3 JARDUERA: Luzapena eta berritzea (AD fasea) 

HAOL (ordez.), 124.2. art. 
Bidezkoa bada, merkatuko azterlanarekin txosten teknikoa ageri da. 

HAOL (ordez.), 124.2. art.; SPKL, 3.8. XG 
Hala badagokio, ldazkaritza Nagusiak proposamenaren alderdi juridikoei buruzko 
txostena egin du. 

2.14.4 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

SPKL, 210. art. 
Zerbitzu eskudunak eskainitako prestazioarekin ados daude. 

FFD, 1 .  art. 
Ennresa adiudikaziodunak faktura aurkeztu du fakturazioaren betebeharrak arautzen 
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GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.15 ESPEDIENTEA: ERABILERA LAGATZEA 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

TTEEOE, 92. art. 
Lagapena bost urtetik gorakoa denez edo prezioa aurrekontuaren ohiko baliabideen 
1 OOeko 5etik gora dagoenez, enkantea egitea proposatu da. 
Nolanahi ere, erabiltzaileak ondasunen salmentan balioaren 1 OOeko 6 baino 
gutxiagoko kanona ez du ordaindu. 

TTEEOE, 109. art. 
Lagapen-hartzailea erakunde edo instituzio publikoa da eta udalerriko biztanleen 
anura izango du helburu. Erakunde pribatua ere izan daiteke, irabazi-asmorik gabeko 
interes publikoa badu. Bizkaiko Foru Aldundiari, finantza-zaintzan jarduten duen 
heinean, jakinarazi zaio (doan lagatzearen kasuan). 

SPKL, 3. XG, HHAAOL, 124.2. art. 
ldazkaritzak edo aholkularitza juridikoaren pertsona titularrak kontratazioaren alderdi 
juridikoei buruzko txostena egin du. 

TEOE, 1 1  O  art. 
Jabetza Erregistroaren ziurtagiria azaltzen da eta ondasunak tokiko erakundearen 
ondareen kontzeptuan behar bezala inskribatuak daudela ziurtatzen du. 
ldazkariaren ziurtagiria azaltzen da eta ondasunak Udalbatzak onetsitako inbentarioan 
ondare-ondasunaren kalifikazio juridikoarekin agertzen direla adierazten du. 
Udal-aurrekontuaren kargura ez daga zorrik likidatzeke. 
Txosten teknikoa daga eta ondasunak antolamendu, berrikuntza edo egokitzapen 
planean ez direla sartzen adierazten du. Halaber, horren arabera, tokiko erakundeak 
ez ditu behar eta ez ditu beharko hurrengo hamar urteetan. 

TEOE, 1 1 0  art. 
Jendaurrean iarri da hamabost egunetik gora. 

GAIA 2. KONTRATAZIOA, ONDARE KONTRATUAK ETA ONDARE 
ERANTZUKIZUNA 

ESPEDIENTEA 2.16 ESPEDIENTEA: ONDARE ERANTZUKIZUNARENGATIK 
kalte-galeren ondorioz kalte-ordainaren kontzeptuan 
administrazioaren aurrean formulatutako erreklamazioak 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

2.16.1 JARDUERA: Obligazioa baimendu, xedatu eta aitortzeko espedientea 
(ADO fasea) 

HHAAAPEL, 8 1 . 1 .  art. 
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Zerbitzu baten funtzionamenduak kalte-ordaina jaso dezakeen balizko lesioa eragin 
ondoren, zerbitzu horrek berak txostena egin du. 

EABJL, 3k) art.; HHAAAPEL, 81 .2 .  art.; EABJMD 
Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak irizpena egin du 
(erreklamatutako kalte-ordainak 18.000 eurokoak edo hortik gorakoak direnean). 

AFE, 172 art. 
Ondare-erantzukizunari buruzko espedientea izapidetu duen arduradunak aldeko 
txostena egin du. 

HHAAAPEL, 67. art. 
Honakoetatik ez da urtebete igaro: kalte-ordainaren arrazoi izan den edo lesioa eragin 
duen egitate edo egintza sortu zenetik, ondorioen irismena zehaztu edo sendatu 
zenetik (kalte fisiko edo psikikoen kasuan), administrazio-ebazpena (egintza edo 
xedapen orokorra deuseztatzeko) edo behin betiko epaia jakinarazi zenetik. 

GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
ESPEDIENTEA 3.1. LEHIA BIDEZKO KONKURRENTZIA erregimenean diru 

laguntzak 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.1.0 JARDUERA: Oinarri arautzaileak onestea 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

DLLO, 17.2. art. 
DLLOk 17.3. artikuluan xedatutako gutxieneko baldintzak jaso dira. 

DLLO, 22. art. 
Lehia bidezko konkurrentziaren prozeduran, emateko proposamena egin behar duen 
organo elkargokidearen konposizioa zehaztu da. 

3.1.1 JARDUERA: Gastua onartzea - Deialdia (A fasea) 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

DLLO, 17. art. 
Diru-laguntzaren oinarri arautzaileak ageri dira eta onetsiak daude. Gainera, 
probintziako aldizkari ofizialean argitaratu dira. 

DLLO, 23.2.b) art.; DLLOE, 58. art. 
Deialdian diru-laauntza eaosteko aurrekontu-kredituak azaltzen dira, baila deitutako 
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diru-laguntzen gehieneko zenbateko guztia ere, bidezkoa bada, gehieneko zenbateko 
gehigarria zehaztearekin batera, DLLOEren 58. artikulua aplikatu ostean. 

DLLO, 23.2.1) art.: DLLOE, 60. art. 
Deialdian eskaerak balioztatzeko irizpideak ageri dira eta oinarri arautzaileetan 
xedatutakoekin bat datoz. 

Izan daitekeen OHARRA (ez RBA) 
DLLO, 8. art. 
Diru-laguntzei buruzko plan estrategikoa daga, aplikatzean lortu nahi diren helburu eta 
ondorioak, /ortze-epea, kostuak eta finantzaketa-iturriak zehazteko. /Ido horri eutsiz, 
diru-/aguntza eta bere xedea diru-/aguntzei buruzko plan estrategikoan aurrez ikusiak 
daude. 

3.1.2 JARDUERA: Kreditua zabaldu edota banatzea (A fasea) 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

DLLO, 58. art. 
Espedienteetan DLLOEk 58. artikuluan xedatzen duen zenbateko gehigarriaren 
ondorioz gastua onartzen denez, finantzaketa gehigarria lortutakoan deialdian 
ezarritako zenbatekoa ez da gainditzen. 

3.1.3 JARDUERA: Gastua konprometitzea (D fasea) 

DLLO, 23. art. 
Diru-laguntzen Datu Base Nazionalari jakinarazi zaizkio deialdiaren testua eta datu 
baseak eskatzen duen informazioa. 

DLLO, 24.4. art. 
Organo elkargokideak eskaerak ebaluatzeari buruzko txostena egin du. 

DLLO, 24.4. art. 
Organo instruktoreak txostena egin du eta informazio eskuragarriarekin bat, 
onuradunek diru-laguntzak lortzeko baldintza guztiak betetzen dituztela ageri da. 

DLLO, 24.4. art. 
Prozedura ebazteko proposamenak diru-laguntza jasoko duten eskatzailea edo horien 
zerrenda adierazten ditu, jasoko duten zenbatekoarekin balera. 

3.1.4 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

DLLO, 18. art. 
Gastua baimendu eta konprometitu zuten erabakiekin bat pertsona onuradunaren 
eskubidea egiaztatuta dago. 

BKFD, 19 .  art. 
Obligazioaren 
aplikaqarriekin 

dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrenaoak azalduko dira: 
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Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, prestazioen, 
zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako arrazoien zenbateko 
zehatza. 

DLLO, 17 . 1 . j )  eta 34.4 art.: DLLOE, 42., 43. eta 88.2. art. 
Diru-laguntzetan araudiak onuradunek bermea aurkeztu behar dutela arautzen 
duenez, bermeak daudela egiaztatuko da. 

DLLO, 17 .1 .k)  eta 34.4 art.; DLLOE, 88.2., 42. eta 43. art. 
Kontura egindako ordainketak direnez, diru-laguntzaren araudian aurrez ikusten dira. 

DLLO, 13. eta 23. art.; DLLOE, 18tik 23. artikulura 
Diru-laguntzei buruzko araudian zehaztutako moduan, onuradunak zerga-obligazioak 
eta Gizarte Segurantzaren aurreko obligazioak eguneratuak dituela egiaztatu da eta 
ez da itzultzea bidezkotzat jotzen duen ebazpenarengatik zorduna. 

DLLO, 88.3. art. 
Diru-laguntza jarraitzez arduratzen den organoak ziurtagiria egin du, DLLOEk 88.3. 
artikuluan xedatutakoaren arabera. 

3.1.5 JARDUERA: 3.1.5 LIKIDAZIOA- ARTXIBATZEA ordainketa aurreratuekin 
diru-laguntzen espedientea (aurrekontu-faserik gabe) 

DLLO, 32 art.; DLLOE, 84. art. 
Egiaztatu dira diru-laguntza behar bezala justifikatua dagoela, bai eta jarduera eginda 
dagoela eta diru-laguntzaren emakidak edo hura baliatzeak zehaztutako helburuaren 
betearazpena ere. 
DLLO, 37 art.; DLLOE, 90. art. 
Bidezkoa bada, likidazioaren proposamenean justifikatu gabeko zenbatekoa itzultzea 
sartuta daao, oertsona hartzailearen ekimenez aldez aurretik itzuli ez badu. 

GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
ESPEDIENTEA Zuzenean emandako diru-laauntzak 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.2.1 JARDUERA: Gastua onetsi eta konprometitzea (AD fasea) 

AFE, 172., 175. art.; 40/2015 L, 50. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

DLLO, 22.2 art.: DLLOE, 67. art. 
Diru-laguntza zuzenean emateko, indarreko araudiaren arabera, prozedura hori 
erabiltzeko ustezkoren batean oinarritzen da. 

DLLO, 28 art.; DLLOE, 65., 67. art. 
Emateko akordioak edo hitzarmenak eskatutako gutxieneko baldintzak ditu. 

DLLO, 13 .  eta 23.4. art.: DLLOE, 18. ,  19 . ,  22., 23. eta 24.etik 29. artikulura 
Eaiaztatu dira diru-laauntzei buruzko araudiak xedatutako moduan, onuradunak zerna- 
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obligazioak eta Gizarte Segurantzaren aurreko obligazioak eguneratuak dituela eta 
baldintza hori lortzeko DLLOk 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan aurrez ikusitako 
debekurik ez duela. 

Izan daitekeen OHARRA (ez RBA) 
DLLO, 8. art. 
Diru-laguntzei buruzko plan estrategikoa daga, aplikatzean lortu nahi diren helburu eta 
ondorioak, lortze-epea, kostuak eta finantzaketa-iturriak zehazteko. /Ido horri eutsiz, 
diru-laguntza eta bere xedea diru-/aguntzei buruzko plan estrategikoan aurrez ikusiak 
daude. 

3.2.2 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 18. art. 
Gastua baimendu eta konprometitu zuten erabakiekin bat pertsona onuradunaren 
eskubidea egiaztatu da. 

BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko dira: 
Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, prestazioen, 
zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako arrazoien zenbateko 
zehatza. 

DLLO, 17.1 . j)  eta k) nahiz 34.4 art.; DLLOE, 42., 43. eta 88.2. art. 
Diru-laguntzetan araudiak onuradunek bermea aurkeztu behar dutela arautzen 
duenez, bermeak daudela egiaztatuko da. 

DLLO, 17.1.k) eta 34.4 art.: DLLOE, 88.2., 42. eta 43. art. 
Kontura egindako ordainketak direnez, diru-laguntzaren araudian aurrez ikusten dira. 

DLLO, 13. eta 23. art.; DLLOE, 18tik 23. artikulura 
Diru-laguntzei buruzko araudian zehaztutako moduan, onuradunak zerga-obligazioak 
eta Gizarte Segurantzaren aurreko obligazioak eguneratuak dituela egiaztatu da eta 
ez da itzultzea bidezkotzat jotzen duen ebazpenarengatik zorduna. 

DLLO, 88.3. art. 
Diru-laguntza jarraitzez arduratzen den organoak ziurtagiria egin du, DLLOEk 88.3. 
artikuluan xedatutakoaren arabera. 

3.2.3 JARDUERA: 3.1.5 LIKIDAZIOA- ARTXIBATZEA ordainketa aurreratuekin 
diru-laguntzen espedientea (aurrekontu-faserik gabe) 

DLLO, 32 art.: DLLOE, 84. art. 
Egiaztatu dira diru-laguntza behar bezala justifikatua dagoela, bai eta jarduera eginda 
dagoela eta diru-laguntzaren emakidak edo hura baliatzeak zehaztutako helburuaren 
betearazpena ere. 

DLLO, 37 art.: DLLOE, 90. art. 
Bidezkoa bada, likidazioaren proposamenean justifikatu gabeko zenbatekoa itzultzea 
sartuta dago, pertsona hartzailearen ekimenez aldez aurretik itzuli ez badu. 
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GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
ESPEDIENTEA 3.3 Diru-laauntza izendunak 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.3.1 JARDUERA: Gastua onetsi eta konprometitzea (AD fasea) 

AFE, 172., 175. art.: 40/2015 L, 50. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

DLLO, 22.2.a) art. 
Diru-laguntza udal-aurrekontuan onuradunaren xehetasunarekin eta zenbatekoarekin 
horren izenez aurrez ikusia daga eta xedea aurrekontu-kredituaren sailkapen 
ekonomiko eta funtzionalarekin bat datar. 

DLLO, 28 art.: DLLOE, 65., 67. art. 
Emateko akordioak edo hitzarmenak eskatutako gutxieneko baldintzak ditu. 

DLLO, 13. eta 23.4. art.: DLLOE, 18. ,  19 . ,  22., 23. eta 24.etik 29. artikulura 
Egiaztatu dira diru-laguntzei buruzko araudiak xedatutako moduan, onuradunak zerga 
obligazioak eta Gizarte Segurantzaren aurreko obligazioak eguneratuak dituela eta 
baldintza hori lortzeko DLLOk 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan aurrez ikusitako 
debekurik ez duela. 

Izan daitekeen OHARRA (ez RBA) 
DLLO, 8. art. 
Diru-laguntzei buruzko plan estrategikoa daga, aplikatzean lortu nahi diren helburu eta 
ondorioak, /ortze-epea, kostuak eta finantzaketa-iturriak zehazteko. /Ido horri eutsiz, 
diru-laguntza eta bere xedea diru-laguntzei buruzko plan estrategikoan aurrez ikusiak 
daude. 

3.3.2 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 18. art. 
Gastua baimendu eta konprometitu zuten erabakiekin bat pertsona onuradunaren 
eskubidea egiaztatu da. 

BKFD, 19 .  art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko dira: 
Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, prestazioen, 
zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako arrazoien zenbateko 
zehatza. 

DLLO, 17.1 . j )  eta k) nahiz 34.4 art.; DLLOE, 42., 43. eta 88.2. art. 
Diru-laguntzetan araudiak onuradunek bermea aurkeztu behar dutela arautzen 
duenez, bermeak daudela egiaztatuko da. 

DLLO, 17 . 1 . k )  eta 34.4 art.; DLLOE, 88.2., 42. eta 43. art. 
Kontura enindako ordainketak direnez, diru-lanuntzaren araudian aurrez ikusten dira. 
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DLLO, 13. eta 23. art.; DLLOE, 18tik 23. artikulura 
Diru-laguntzei buruzko araudian zehaztutako moduan, onuradunak zerga-obligazioak 
eta Gizarte Segurantzaren aurreko obligazioak eguneratuak dituela egiaztatu da eta 
ez da itzultzea bidezkotzat jotzen duen ebazpenarengatik zorduna. 

DLLO, 88.3. art. 
Diru-laguntza jarraitzez arduratzen den organoak ziurtagiria egin du, DLLOEk 88.3. 
artikuluan xedatutakoaren arabera. 

3.3.3 JARDUERA: LIKIDAZIOA- ARTXIBATZEA ordainketa aurreratuekin dlru 
laguntzen espedientea (aurrekontu-faserik gabe) 

DLLO, 32 art.; DLLOE, 84. art. 
Egiaztatu dira diru-laguntza behar bezala justifikatua dagoela, bai eta jarduera eginda 
dagoela eta diru-laguntzaren emakidak edo hura baliatzeak zehaztutako helburuaren 
betearazpena ere. 

DLLO, 37 art.; DLLOE, 90. art. 
Bidezkoa bada, likidazioaren proposamenean justifikatu gabeko zenbatekoa itzultzea 
sartuta daga, pertsona hartzailearen ekimenez aldez aurretik itzuli ez badu. 

GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
ESPEDIENTEA 3.4 DLLOren esparruan erakunde laguntzaileekin sinatutako 

hitzarmenei buruzko espedienteak 
OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.4.1 JARDUERA: Erakunde laguntzaileekin hitzarmenak onestea (AD fasea) 

40/15 L, 4 7 art. 
Erakunde laguntzailearekin egin beharreko hitzarmenaren xedea sektore publikoaren 
kontratuei buruzko legeak arautzen dituen kontratuen barruan ez daga. 

40/15 L, 50 art. 
Memoria bat ageri da eta gutxienez beharra nahiz aukera, eragin ekonomikoa eta 
jarduerak kontratu-izaera ez izatea aztertzen ditu. 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

DLLO, 13. art. 
Egiaztatu dira diru-laguntzei buruzko araudiak xedatutako moduan, onuradunak zerga- 
obligazioak eta Gizarte Segurantzaren aurreko obligazioak eguneratuak dituela eta 
baldintza hori lortzeko DLLOk 13 .  artikuluko 2. eta 3. ataletan aurrez ikusitako 
debekurik ez duela. 

DLLO, 16.2. art. 
Hitzarmenak leqez xedatutakotik aorako iraupenik ez du. 
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DLLO, 16.2. art. 
Luzapenaren aukera duten hitzarmenak direnez, legez xedatutako epea ez dute 
gainditzen. 

3.4.2 JARDUERA: Hitzarmenak luzatu eta aldatzea (AD fasea) 

40/16 L, 49.g) art.; DLLO, 16. art. 
Hitzarmenean ageri da. 

AFE, 172., 175. art.: 40/15 L, 50. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

DLLO, 13.3.c) art. 
Hitzarmenean aurrez ikusitako iraupen-mugak ez dira gainditu. 

3.4.3 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 18. art. 
Gastua baimendu eta konprometitu zuten erabakiekin bat pertsona onuradunaren 
eskubidea egiaztatu da. 

BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko dira: 
Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, prestazioen, 
zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako arrazoien zenbateko 
zehatza. 

DLLO, 16.2.d) art. 
Diru-laguntzetan araudiak onuradunek bermea aurkeztu behar dutela arautzen 
duenez, bermeak daudela egiaztatuko da. 

GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
ESPEDIENTEAK 3.5 Zuzenbide publikoko beste erakunde batzuekin edo 

zuzenbide pribatuaren araberako pertsona fisiko ala 
juridikoekin lankidetza-hitzarmenak 

OINARRJZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.5.1 JARDUERA: Hitzarmena onetsi/aldatzea (AD fasea)) 

40/15 L, 4 7 art. 
Hitzarmenaren xedea sektore publikoaren kontratuei buruzko legeak arautzen dituen 
kontratuen barruan ez daga. 

40/15 L, 49 art. 
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40/15 L, 50 art. 
Memoria bat ageri da eta gutxienez beharra nahiz aukera, eragin ekonomikoa eta 
jarduerak kontratu-izaera ez izatea aztertzen ditu. 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

3.5.2 JARDUERA: Kontratua luzatzea (AD fasea) 

40/15 L, 49 art. 
Hitzarmenak ez du lau urtetik gorako iraupena. 

AFE, 172. ,  175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

3.5.3 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko dira: 
Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, prestazioen, 
zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako arrazoien zenbateko 
zehatza. 

AFE, 172. art. 
Hitzarmena jarraitzez arduratzen den pertsonak txosten-ziurtagiria egin du eta 
ordainketak egiteko baldintzak betetzen direla ziurtatu du. 

GAIA 3. DIRU-LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK, 
ETA LANKIDETZA HITZARMENAK 40/2015 Legearen 

araberakoak badira 
ESPEDIENTEA 3.6 40/15 Leaearen kudeaketa-mandatuak (SPAJLl 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

3.6.1 JARDUERA: Mandatua onetsi/aldatu/luzatzea (AD fasea) 

40/15 L, 1 1  art. 
Mandatuaren xedea sektore publikoaren kontratuei buruzko legeak arautzen dituen 
kontratuen barruan ez dago. 

40/15 L, 50 art. 
Txostena ageri da eta gutxienez beharra nahiz aukera aztertzen ditu. 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 
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3.6.2 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko dira: 
Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, prestazioen, 
zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako arrazoien zenbateko 
zehatza. 

BKFD, 19.c) art. eta SPKL, 3. XG 
Hala dagokionean, materialki obrak egiaz eta adostasunez egin direla egiaztatu da. 

AFE, 172. art. 
Mandatua dagokion gastuaren arduradun funtzionalak txosten-ziurtagiria egin du eta 
ordainketak egiteko baldintzak betetzen direla ziurtatu du 

GAIA 1 4. URBANISMO 
ESPEDIENTEA 1 4.1. HIRIGINTZA HITZARMENAK 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

4.1.1 JARDUERA: Hitzarmena onestea (AD fasea) 

AFE, 172. ,  175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txosten juridikoa egin du eta hitzarmena oinarritzeko 
aurrekariak nahiz legezko edo araubidezko xedapenak azaltzen ditu. 

EGFED, 3.3.d) 7 art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

4.1.2 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 19 .  art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko dira: 
Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, prestazioen, 
zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako arrazoien zenbateko 
zehatza. 

BKFD, 19. e) art. 
Hala dagokionean, materialki obrak egiaz eta adostasunez egin direla egiaztatu da. 

AFE, 172. art. 
Hitzarmena dagokion gastuaren arduradun funtzionalak txosten-ziurtagiria egin du eta 
ordainketak egiteko baldintzak betetzen direla ziurtatu du 
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GAIA 1 4. URBANISMO 
ESPEDIENTEA 1 4.2. NAHITAEZKO DESJABETZEAK 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

4.2.1 JARDUERA: Desjabetzea hastea: okupazioaren beharra aitortzea (A fasea) 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txosten juridikoa egin du eta hitzarmena oinarritzeko 
aurrekariak nahiz legezko edo araubidezko xedapenak azaltzen ditu. 

EGFED, 3.3.d) 7 art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

4.2.2 JARDUERA: Aurretiko gordailuak (D fasea) 

NDL, 52. art.: NDLE, 56. art. 
Ondasunak okupatzeko premiazko adierazpena dago. 

NDL, 52. art. 
Okupatzeko aurretiko akta ageri da. 

NDL, 52. art. 
Okupazioa baino lehen gordailu-orria azaltzen da. 

4.2.3 JARDUERA: Okupazio azkarrarengatik kalte-ordaina (ADO fasea) 

NDL, 52. art.: NDLE, 56. art. 
Ondasunak okupatzeko premiazko adierazpena dago. 

NDL, 52. art. 
Okupatzeko aurretiko akta ageri da. 

NDL, 52. art. 
Kalte-ordainari buruzko likidazio-dokumentua azaltzen da. 

4.2.4 JARDUERA: Ohiko prozeduretan elkarren arteko adostasuna dagoenean 
balio justua zehaztea (AD/D fasea) 

NDLE, 25. art. 
1957ko apirilaren 26ko dekretuak, nahitaezko desjabetzeari buruzko legearen 
erregelamendua onesten duenak, 25.a) artikuluan aipatzen duen proposamena 
azaltzen da. 

NDLE, 25. art. 
Zerbitzu teknikoek desjabetuko den ondasunaren balioari buruzko txostena egin dute. 

4.2.5 JARDUERA: Balio justua ordaintzea edo izendatzea (O fasea) 
BKFD, 19. art. 
Obliaazioaren dokumentu froaaaarriak leaezko eta araubidezko xedaoen 
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aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko dira: 
Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, prestazioen, 
zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako arrazoien zenbateko 
zehatza. 

4.2.6 JARDUERA: Balio justua zehaztean eta ordaintzean atzeratzeagatik 
berandutze-interesak ordaintzea (ADO fasea) 

AFE, 172. , 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txostena egin du. 

BKFD, 19. art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko dira: 
Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, prestazioen, 
zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako arrazoien zenbateko 
zehatza. 

GAIA l 4. URBANISMO 
ESPEDIENTEA l 4.3. BESTE hiriaintza-esoediente batzuk 

OINARRIZKO baldintza GEHIGARRIAK 

4.3.1 JARDUERA: Gastua onestea (A/AD/D fasea) 

AFE, 172., 175. art. 
Organo kudeatzaileak aldeko txosten juridikoa egin du eta hitzarmena oinarritzeko 
aurrekariak nahiz legezko edo araubidezko xedapenak azaltzen ditu. 

EGFED, 3.3.d) 7 art. 
ldazkari nagusiak egindako txostena agertzen da. 

4.3.2 JARDUERA: Obligazioa aitortzea (O fasea) 

BKFD, 19 .  art. 
Obligazioaren dokumentu frogagarriak legezko eta araubidezko xedapen 
aplikagarriekin bat datoz. Nolanahi ere, dokumentazioan hurrengoak azalduko dira: 
Pertsona edo erakunde hartzekodunaren identifikazioa; obligazioaren, prestazioen, 
zerbitzuen edo obligazioa aitortzea eragiten badute, bestelako arrazoien zenbateko 
zehatza. 

BKFD, 19. e) art. 
Hala dagokionean, materialki obrak egiaz eta adostasunez egin direla egiaztatu da. 

AFE, 172. art. 
Espedientea dagokion gastuaren arduradun funtzionalak txosten-ziurtagiria egin du 
eta ordainketak egiteko baldintzak betetzen direla ziurtatu du 
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5.1 Orokorrean obligazioa aitortzeko akordioak (aurrekoan sartuak ez badaude) 
Getxoko barne kontroleko arautegiaren 18. artikuluko baldintzak egiaztatuko dira. 

5.2 Aurrekontuz kanpoko ordainketa agintzeko akordioak 
Oro har, Getxoko barne kontroleko arautegiaren (BKE) 21 .  artikuluko baldintzak 

egiaztatuko dira. 
Gainera, aginduak horiek eragin dituzten dokumentu edo egintzekin bat datozela 

egiaztatuko da. Horretarako, jatorrizko dokumentuak edo horien ziurtagiriak, baila 
kontu-hartzea ere aztertuko dira , jarduerak egin zituzten organoek sinatu ondoren. 

Horrez gain, bidezkoa bada, aurrekontuz kanpoko partidan ordaintzea 
proposatzen den saldo hartzekoduna dagoen egiaztatuko da. 
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