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SCPSA‐REN	KONTRATATZE‐ARAUAK	
 
 

1.	KONTRATAZIO‐ESPEDIENTEA	
 
1. Edozein kontratu egin aurretik kontratazio-espedientea izapidetu beharko da, 2/2018 Foru 
Legean kontratu txikietarako aurreikusitako salbuespenak salbuespen. 3. atalean aipatzen diren 
dokumentuek osatuko dute espedientea, eta horietan azalduko da zergatik diren helburu 
publikoak betetzeko beharrezkoak edo komenigarriak kontratuaren xede diren prestazioak. 
 
2. Kontratuak prestatuko dira beren xedearen arabera eskudun den unitatearen kontrolaren eta 
erantzukizunaren pean. Unitate horri kontratua kudeatzen duen unitatea deituko zaio. 
 
Kontratua kudeatzen duen unitateari laguntza emango dio bere eginkizunetan ekonomista batek 
eta aholkularitza juridikoko teknikari batek. Hornidurako eta zerbitzuetako kontratuetan eta 
Erosketen Sailak parte hartzea eskatzen den guztietan, sail horretako pertsona batek esku 
hartuko du. 
 
3. Kontratazio-espedientea kontratuaren unitate kudeatzaileak emandako txosten arrazoitu baten 
bidez hasiko da; txosten horretan ase gogo diren beharren izaera eta neurria azalduko da, bai 
eta hauek ere: beharrak asetzeko xedearen egokitasuna, kontratuaren xede diren prestazioen 
ezaugarriak eta balio zenbatetsia, prezioa merkatuarekin bat datorren, adjudikazio-irizpideek 
kontratuaren xedearekin lotura duten, kontrataziorako prozeduraren hautaketa eta kaudimen-
irizpideak, behar berariazkoak eta ondasun eta zerbitzuen hartzaileen behar berariazkoak eta 
inguruabarrak, eta beharrezkotzat jotzen diren beste guztiak. 
 
Beharrari buruzko txostenaz gain, espedienteak hauek ere jasoko ditu: 
 
a) Kontratua arautzen duten pleguak, kontratazio-organoak onartutakoak. 
 
b) Txosten juridikoa. 
 
c) Kontratazio-organoaren ebazpena edo akordioa, espedientea onartzen duena eta esleitzeko 
prozedura abiarazteko xedatzen duena, prozedura sinplifikatuetan eta kontratu txikietan izan 
ezik. 
 
d) Lizitazio-iragarkiak, Nafarroako Kontratazio Atarian, Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean 
eta Iruñerriko Mankomunitatearen Egoitza Elektronikoan, argitaratzea nahitaezkoa den kasuetan. 
 
e) Proposamenak kalifikatu eta baloratzeko ekitaldien emaitza diren dokumentuak. 
 
f) Automatikoki baloratzeko modukoak izango diren eskaintzen abiarazte publikoaren agiria eta 
esleitzeko proposamenaren aurretik gerta daitezkeen gertakarietatik sor daitezkeen dokumentu 
guztiak. 
 
g) Kontratua esleitzeko kontratazio-organoari egindako proposamena. 
 
h) Esleipenaren akordioa edo ebazpena, kontratazio-organoak onartutakoa. 
 
i) Aldaketa edo desbideratzeak, halakorik balego, eta penalizazioak edo zigorrak ezartzetik 
sortuko liratekeen dokumentuak. 
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j)  Kontratazio-organoaren ebazpena edo akordioa, espedientea onartzen duena eta esleitzeko 
prozedura abiarazteko xedatzen duena, prozedura sinplifikatuetan, lizitazio-deialdirik gabeko 
prozedura negoziatuetan eta kontratu txikietan izan ezik. 
 
k) Kontratua gauzatu bitartean eta iraungi arte sortzen diren dokumentuak, barnean hartuta 
helburu horretarako ezarritako prozedurak betetzea dakarten egiaztatze- eta kontrol-
dokumentuak eta -txostenak. 
 

	
2.	KONTRATATZEKO	ESKUMENA	
 
1. Kontratatzeko eskumena egokituko zaie: 
 
a) Zerbitzuko zuzendariorde eta zuzendariei eta balio zenbatetsia 60.000 eurotik beherakoa 
denean. 
 
b) Zuzendaritza-kudeatzailetzari, beren balio zenbatetsiak aurreko atalean ezarritako kopuruak 
gainditzen dituzten zerbitzuen eta horniduren kontratuetan, lizitazioaren iragarkia Europar 
Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratzeko indarrean dagoen Europako Erkidegoko atalasea 
gainditu gabe, eta Europako Erkidegoko atalase hori aldi bat eta erdi gainditzen ez duten obren 
kontratuetan. 
 
c) Administrazio Kontseiluari gainerako kasuetan. Kasu horietan, kontseilari bat Kontratazio 
Mahaiko kidea izango da.  
 
Kontratatzeko eskumena Administrazio Kontseiluari dagokion zerbitzuen kontratuetan, 
SCPSAren zuzendaritza-kudeatzailetzaren esku utziko da enpresari eta langileen sindikatu 
ordezkaritzari informazioa eskatzea, subrogatu beharreko langileen lan-baldintzei buruzkoa.  
 
Kontratatzeko eskumena Administrazio Kontseiluari dagokion kontratuetan, SCPSAren 
zuzendaritza-kudeatzailetzaren esku utziko da lizitatzen duenak isilpekotzat jotako dokumentuak 
halakotzat hartzeko aplikagarria den araudiak ezartzen dituen baldintzak betetzen dituela era 
arrazoituan zehaztu eta erabakitzea. 
 
2. Ezinbesteak bultzatuta eta zerbitzuaren jarraitutasuna edo kalitatea arriskuan jartzen den edo 
pertsona edo ondasunetarako berehalako arriskua dagoen kasuetan, zuzendaritza-
kudeatzailetzak izapidetu eta ebatzi ahal izango du beharrezkoa den kontratatze-prozedura, 
aurrekontua edozein izanda ere, dagokion zuzendariorde edo zuzendariaren aurretiko txostena 
izanda eta aldi berean jakinarazpena eginda Administrazio Kontseiluko lehendakariari. 
 
Zuzendaritza-kudeatzailetzak, zerbitzuko zuzendariek eta zuzendariordeek egindako esleipenak 
Administrazio Kontseiluari aurkeztuko zaizkio hark egiten duen saio bakoitzean, hartara, hark 
esleitutako kontratu guztien berri izateko organo horrek. 
 

	
3.	KONTRATAZIO‐BATZORDEA	
 
1. Kontratazio Batzordea kontsultarako organoa eta aholkuak eman eta kontrola egitekoa da 
kontratuen gaian, eta bere eginkizun nagusia SCPSAren kontratazio-sistemak ongi funtzionatzea 
zaintzea da. 
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2. Kide hauek izango ditu Kontratazio Batzordeak: 
 
- Erosketetako burua. 
 
- Teknikari ekonomistak eta letratuak, aholkulariak kontratuak enkantean hartzeko eskaintzean 
eta kudeatzean. 
 
- Azpiegituretako zuzendaria. 
 
- IMko kontu-hartzailea. 
 
- IMko Aholkularitza Juridikoko zuzendaria. 
 
3. Kontratazio Batzordeak, egokia bada, kontratazio-sistema hobetzeko egokitzat jotzen dituen 
arauak edo izaera orokorreko neurriak sustatuko ditu, bere alderdi administratibo, tekniko eta 
ekonomikoetan. 


