
 
SCPSA-REN KONTRATAZIO ARAUAK 

 
 
1. KONTRATUA ARAUTZEKO BALDINTZAK 
 
1.1. SCPSA sozietateak gauzatu beharreko kontratazio prozedura guztietan 
baldintza multzo bat prestatuko da; zehazki, kontratua arautuko duten arlo 
juridiko, ekonomiko eta teknikoko oinarrizko baldintzak izango dira. 
 
1.2. Baldintza horiek prestatzen esku hartuko dute proposatzen duen sailaren 
teknikariek, ekonomialari batek eta abokatu batek. 
  
Hornidura eta laguntza kontratuetan eta Erosketen Sailak parte hartzea 
eskatzen den guztietan, sail horretako kide batek esku hartuko du, gainera. 
 
1.3. Baldintza horiek, gutxienez, alderdi hauek hartu beharko dituzte: 
a. Kontratuaren helburua. 
b. Kontratuaren balio estimatua. 
c. Eskaintzak aurkezteko arauak. 
d. Bermeak eratzea. Arau orokor moduan, esleitzeko zenbatekoaren %4aren 
behin betiko berme bat eratzea exijituko da, SCPSA sozietateak ez exijitzea 
edo diru kopuru handiagoa exijitzea egoki jotzen duen kasuan izan ezik. 
Kontratu bakoitzean batera gertatzen diren baldintzak aintzat hartuta, exijitu 
ahal izango zaie eskaintzaileei berme bat eratzeko, beren eskaintzak 
mantentzeari erantzuteko kontratua esleitu bitartean. Kontratatzeko organoak 
erabakitzen badu behin-behineko berme bat exijitzea, aski justifikatu beharko 
ditu espedientean kontratu jakin horretarako exijitzeko arrazoiak. 
e. Kontratazio Mahaia izendatzea, eskumena Kontseiluari dagokion kasu 
guztietan, zenbatekoa 300.000 euro baino txikiagoa duten obren kontratuetan 
izan ezik. Kontratazio Mahaia eratzen ez den kasuetan, haren eginkizunak 
unitate kudeatzaileak hartuko ditu. 
f. Esleitzeko irizpideak. 
g. Eskaintzen indarraldia. Arau orokor moduan, ulertuko da eskaintzek hiru 
hilabeteko indarraldia dutela, aurkezteko epea amaitzen denetik aurrera 
zenbatuta. 
h. Kontratua aldatzeko aurreikus daitezkeen hipotesiak edo kasuak. 
i. Ordaintzeko eraren erregulazioa eta, bere kasuan, prezioen berrikuspena. 
j. Beharrezkoak diren espezifikazio teknikoak. 
k. Kontratua gauzatzearen zati bat azpikontratatzeko aukera. Azpikontratatzea 
aurreikusten bada, aurretik SCPSAk baimendu beharko du eta espresuki 
adieraziko da esleipenduna dela kontratua ongi eta egoki betetzearen erantzule 
bakarra eta azpikontratatzaileen aurrean betebeharrak dituen subjektu bakarra. 
l. Egintzak kontestatzeko erregimena eta helegiteak.  
 



 
Ahal den guztietan, baldintzek barne hartuko dituzte gizarte edo ingurumen 
izaerako eskakizunak, kasu honetan, Kontratu Publikoen 6/06 Foru Legean 
ezarrita dagoena beteaz.  
 
 
2. KONTRATAZIO MAHAIAREN OSAERA ETA EGINKIZUNAK 
 
1. Mahaiburuak, Administrazio Kontseiluak izendatutakoak, eta lau mahaikidek, 
gutxienez, osatuko dute Kontratazio Mahaia. Mahaikideetako bi kasuan kasuko 
kontratuaren arloko teknikari espezializatuak izango dira, beste bat teknikari 
ekonomialaria izango da, eta laugarrena Zuzenbidean lizentziaduna izango da 
eta idazkari gisa arituko da. Hornidura eta laguntza kontratuetan, Erosketen 
Sailaren eskumen direnez, sail horretako arduradunak ere osatuko du Mahaia. 
 
2. Salbuespen gisa, mahaikide teknikari izendatu ahal izango dira SCPSAtik 
kanpoko pertsonak, kontratua dagokion jarduera sektorean eskarmentua 
dutenak. 
 
3. Kontratazio Mahaiaren eginkizunak dira: 
 
 a) Proposamenak kalifikatzeko eta balioesteko behar diren guztiak. 
 

b) Eskaintza ekonomikoak jendaurrean irekitzea eta ekitaldi horretan 
gertatzen diren gorabeherak ebaztea. 
 
c) Eskaintzaren bat baxuegia ote den balioestea, kontratuen foru legean 
ezarritako prozedura izapidetu ondoren. 
 
d) Eskaintza teknikoa balioestea, esleipenerako irizpide gisa eskaintzarik 
onuragarrienarena duten prozeduretan. 
 

 e) Kontratua esleitzeko proposamena egitea kontratazio organoari. 
 
4. Kontratazio Mahaiko kideei bermatzen zaie eskubidea izango dutela beren 
iritzia adierazteko, baldin eta gehiengoarenaren kontrakoa bada, eta beren 
jarreraren arrazoiak aktan ager daitezen. 
 
 
3. UNITATE KUDEATZAILEA 
 
Kontratazio Mahairik eratzen ez den esleipen prozeduretan, kontratuaren 
unitate kudeatzaileak izango ditu kaudimen ekonomikoa eta finantzetakoa, 
gaitasun teknikoa edo profesionala eta aurkeztutako eskaintzak balioesteko eta 
esleitzeko proposamena egiteko eginkizunak. Hain zuzen, unitate kudeatzaile 
hori hauek eratuko dute: kontratatzea proposatu duen saileko zerbitzu 
teknikoek, teknikari ekonomialari batek, aholkulari juridiko batek eta 
erosketetako buruak, baldin eta zerbitzuak eta hornidurak badira. 
 
 



4. KONTRATATZEKO PROZEDURAK IZAPIDETZEA 
 
Prozedura irekiak, murriztuak eta negoziatuak izapidetuko dira 6/06 Foru 
Legearen II. liburukian aurreikusita dagoenera lotuta, eta egokitze hori osatu 
egingo da alderdi hauetan: 
A. Prozedura irekiak eta murriztuak: 

1. Kontratazioko organoak oinarrizko baldintzak onartu baino lehen, 
proposatzen duen sailak txosten bat egingo du, dagokion kontratazioa 
egiteko premia justifikatzeko. 

2. Lizitazioaren iragarkia eta esleitzearena argitaratuko dira Europar 
Batasuneko Egunkari Ofizialean, Nafarroako Kontratazio Atarian eta 
Iruñerriko Mankomunitatearen webgunean. Gainera, baldintzak interesa 
dutenen eskura egongo dira Nafarroako Kontratazio Atarian eta 
Mankomunitatearen webgunean. 
3. Eskumena Kontseiluari dagokion kasuetan, haren egitekoa izango da 
lizitazioa onartzea, Kontratazio Mahaian parte hartuko duen kidea 
izendatzea (Kontseiluko kidea, alegia), kontratua esleitzea eta, bere 
kasuan, kontratua aldatzea edo iraungitzea onartzea. 

 
B. Prozedura negoziatua. Publizitate komunitariorik gabeko prozedura 
negoziatuan, kontratatzea beharrezkoa dela justifikatzen duen aurretiazko 
txostena egiteaz gain, gutxienez hiru enpresari kontsultatu beharko zaie, ahal 
den guztietan, jardun hori egoki dokumentatuta. 
 
C. Kontratuen aldaketak izapidetzea. Kontratuan aldaketak egin beharra 
dagoenean, kontratua kudeatzen duen unitateak edo obren zuzendari 
fakultatiboak proposamena idatziko du eta aldaketak justifikatu, deskribatu eta 
balioesten dituzten txosten teknikoak eta agiriak erantsiko dizkio. Proposamena 
dela-eta kontratistari bost eguneko entzunaldia emango zaio, eta, onartzea 
kontratatzeko organoari egokituko zaio. Gainera, epea eta bermea birdoitu 
egingo ditu, behar izanez gero. 
 
 
5. KONTRATAZIO TXOSTENA  
 
Kontratuen foru legean aurreikusita dauden salbuespenak alde batera utzirik, 
bai kontratuak prestatzeko eta esleitzeko ekitaldiek, bai eta horien eraginen eta 
iraungitzeen ekitaldiek beren isla izan beharko dute dokumentuetan, txosten 
baten bidez. Zehazki, dokumentu hauek osatuko dute txosten hori: 
 
- Proposamena egin duen sailaren txostena, kontratatzea beharrezkoa dela 
justifikatzeko. 
 
- Baldintza multzoa, arautzeko, hala kontratua enkantean hartzeko eskaintzea 
eta esleitzea, nola kontratua garatzea eta iraungitzea. 



 
- Proposamenak kalifikatzeko eta balioesteko ekitaldietan sortzen diren agiriak. 
 
- Eskaintza ekonomikoak jendaurrean irekitzeko agiria eta esleitzeko 
proposamenaren aurretik gertatzen diren gorabeheretatik sortzen diren 
dokumentu guztiak. 
 
- Prozedura honen bidez esleitzen diren prozeduretan dagokien negoziazioa 
biltzen duen agiria. 
 
- Eskaintza teknikoaren balioespena, esleipenerako irizpide gisa eskaintzarik 
onuragarrienarena duten prozeduretan. 
 
- Kontratua esleitzeko kontratazio organoari egindako proposamena. 
 
- Esleitzeko akordioa edo ebazpena. 
 
- Aldaketak edo desbideratzeak, halakorik badago, eta bai zehapenak jartzetik 
sortzen diren dokumentuak ere. 
 
Kontratua gauzatu bitartean eta iraungi artean sortzen diren dokumentuak, 
barne hartuta helburu horretarako ezarritako prozedurak betetzen direla 
egiaztatzeko eta kontrolatzeko agiriak eta txostenak.   
 
 
6. KONTRATAZIO BATZORDEA 
1. Kontratazio Batzordea kontsulta, aholkularitza eta kontrol organoa izango da, 
kontratuen gaietan, eta egiteko nagusia du SCPSAren kontratatze sistemak 
ongi funtzionatzen duela zaintzea.  
2. Hain zuzen ere, kide hauek eratuko dute Kontratazio Batzordea: 
- SCPSAko Erosketen buruak. 
 
- Teknikari ekonomialariek eta abokatuek, kontratuen lizitazioan eta kudeaketan 
aholkulari izango direnek. 
 
- SCPSAko Proiektuen eta Obren zuzendariak. 
 
- Mankomunitateko kontu-hartzaileak. 
 
- Mankomunitateko Aholkularitza juridikoko zuzendariak. 
3. Kontratazio Batzordeak bultzatuko ditu, bere kasuan, kontratatzeko sistema, 
bere alderdi administratibo, tekniko eta ekonomikoetan, hobetzeko egoki jotzen 
dituen arauak edo neurri nagusiak. 
4. Urtero,  Kontratazio Batzordeak txosten bat aurkeztuko dio Kontseiluari, arlo 
desberdinetan egindako esleitze adierazgarrienei buruz. Izan ere, urte 
bakoitzean enkantean hartzeko eskainitako kontratuen datu adierazgarrienak 
hatuko ditu –zehaztuta kontratuen prezioak, esleipendunak eta erabilitako 



prozedurak– eta bai 6/2006 Foru Legearen 97. artikuluan aurreikusitako datuak 
ere urtean bukatutako kontratuekin lotuta. 
 
 
7. KONTRATATZEKO ESKUMENA 
 
1. Kontratatzeko eskumena egokituko zaio: 
 

a) Arloetako zuzendariei, balioa ez bada 50.000 euro baino handiagoa. 
 
b) Gerentziari, hornitze eta laguntza kontratuetan, baldin eta horien balio 
estimatuak aurreko atalean ezarritako zenbatekoak gainditzen baditu eta 
ez badu gainditzen publizitate komunitariorik gabeko prozedura 
negoziatua erabiltzeko indarrean dagoen muga komunitarioa, eta 
kontratuetan, baldin eta batera gertatzen badira urgentziazko arrazoiak, 
ustekabekoak edo antzeko beste batzuk, dagokion arloko zuzendariak 
berehalako esleitzea behar dutela uste duenak.  
 
c) Administrazio Kontseiluari, gainerako kasuetan. 

2. Ezinbesteak bultzaturiko kasuetan eta zerbitzuaren jarraitutasuna edo 
kalitatea konprometituta dagoenetan  edo pertsonentzat edo ondasunetarako 
hurbil-hurbileko arriskua eratortzen denetan, Gerentziak bideratu eta erabaki 
ahal izango du beharrezkoa den kontratazio prozedura, aurrekontua edozein 
dela ere, dagokion zuzendariaren txostenaren ondoren eta Administrazio 
Kontseiluko lehendakariari aldi bereko jakinarazpena eginda. 
3. Gerentziak eta arloetako zuzendariek egindako esleitzeak Administrazio 
Kontseiluari aurkeztuko dizkio horrek egiten duen saio bakoitzean, eta, hartara, 
hark esleitutako kontratu guztien berri izateko kontseilu horrek.  

 


