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AKTEA 
 

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA 

(2018-04-17/14) 

 
 

Bilkurea:  Ez Ohikoa 

Deialdia 1. deialdia 

Datea: 2018-04-17 

Lekua: Gizarte eta Kultura Etxeko Batzar Gela 

Hasiera-ordua: 08:10 

Amaiera-ordua: 
 

08:30 

Bertaratuak  

Idurre Bideguren Gabantxo 

Lehendakaria:    

 
Batzordekideak: 

Benito Ibarrolaza Munitiz  
Amaia Elorza Elortegi  
Aingeru Astui Zarraga (ordezko legez) 

Bertaratu ez direnak  Irune Ormaetxea Legarreta  
 Juan Karlos Agirre Santa Maria 
 Naia Bilbao Uriarte 

Idazkaria: 
Jurdana Uriarte Lejarraga 
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Aztergaiak 
 
1. 2018ko apirilaren 9ko aktea irakurri eta onestea. 

2. 2018ko martxoaren 19ko Tokiko Gobernu Batzarrak 2. puntuan onartutako 

ereduak zuzentzea onartzea. 

3. Kontratazino espedienteak hasteko eredua onartzea. 

4. J.C.V. jaunak txabola bat eraikitzeko lursaila emoteko egindako eskaria. 

5. Alkatetzearen dekretuak. 

6. Eskari eta itaunak. 

 

Alkateak, legezko kopuru nahikoa dagoala ikusita, bilkura hasi dau eta 

jarraian deialdiko aztergaien zerrendan jasota dagozan gaiei heldu deutsoe. 

Emoitza honakoa izan da: 

 

1.- 2018KO APIRILAREN 9KO AKTEA IRAKURRI ETA ONESTEA. 

2018ko apirilaren 9ko 13/2018 aktea irakurrita, bertaratutako batzordekideek 

aho batez onartzea erabagi dabe. 

 

2.- 2018KO MARTXOAREN 19KO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2. 

PUNTUAN ONARTUTAKO EREDUAK ZUZENTZEA ONARTZEA. 

Xedea 

2018ko martxoaren 19ko Tokiko Gobernu batzarrak 2. puntuan onartutako 

ereduak zuzendu daitezan onartzea.  

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2018ko martxoaren 9an, 2017ko azaroaren 8ko Sektore Publikoko 

Kontratuen 9/2017 Legea sartu zan indarrean eta, horren ondorioz, kontratu 

txikiak egiteko inprimaki ereduak prestatu ziran.   

Bigarrena: 2018ko martxoaren 13an, Idazkaritza Saileko AOTk erabagi 

proposamena egin eban. 

Hirugarrena: 2018ko martxoaren 19an Tokiko Gobernu Batzarrak, 2. puntuan, 

kontratu txikiak egiteko inprimaki ereduak onartzea erabagi eban. 
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Laugarrena: 2018ko apirilaren 11n Idazkaritza Saileko AOTk erabagia zuzentzeko 

proposamena egin eban. 

Argudioak   

Bakarra: Tokiko Gobernu Batzarrak onartutako ereduak euskera aldetik ez dirala 

guztiz egokiak ikusi da eta ondorioz, eredu zuzenak onartu behar dira. 

Horren ganean, Herri Administrazinoen Prozedura Administratibo Orokorra 

onartzen dauan 39/2015 Legearen 109.2 artikuluak, zera jasotzen dau: “Las 

Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 

instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos”. 

Beraz, ereduetan idazketa akatsak dagozala kontuan hartuta, artikulu horreri 

jarraiki akatsa ofizioz zuzendu leiteke. 

Bigarrena: Prozedura eta ereduak onartzeko ahalmena alkateari jagoko Toki 

Erregimena arautzen dauan 7/1985 Oinarri Legearen 21.1.s) artikuluaren arabera, 

baina 2018ko martxoaren 5eko 244 zenbakidun Alkatetza Dekretuz onartutako 

delegazinoen ondorioz, ahalmen hori Tokiko Gobernu Batzarrarengan dago 

delegatuta.  

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honeka, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: 2018ko martxoaren 19ko Tokiko Gobernu Batzarrak 2. puntuan 

onartutako kontratu txikiak egiteko ereduak zuzentzea I. eranskinean agertzen 

diran moduan. 

BIGARRENA: Bermeoko Udaleko sail guztieri, erabagi hau hartzen dan unetik 

aurrera, onartutako inprimaki horreek erabilteko agintzea. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

3.- KONTRATAZINO ESPEDIENTEAK HASTEKO EREDUA ONARTZEA. 

Xedea 

Kontratazino espedienteak hasteko eredua onartzea.  
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Aurrekariak  

Lehenengoa: 2018ko martxoaren 9an, 2017ko azaroaren 8ko Sektore Publikoko 

Kontratuen 9/2017 Legea sartu zan indarrean eta, horren ondorioz, kontratazino 

espedienteak hasteko inprimaki eredua prestatu da.   

Bigarrena: 2018ko apirilaren 12an, Idazkaritza Saileko AOTk erabagi 

proposamena egin eban. 

Argudioak   

Lehenengoa: Prestatutako ereduan Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 

Legearen hainbat artikuluk jasotakoa betetzen da. 

Bigarrena: Prozedura eta ereduak onartzeko ahalmena alkateari jagoko Toki 

Erregimena arautzen dauan 7/1985 Oinarri Legearen 21.1.s) artikuluaren arabera, 

baina 2018ko martxoaren 5eko 244 zenbakidun Alkatetza Dekretuz onartutako 

delegazinoen ondorioz, ahalmen hori Tokiko Gobernu batzarrarengan dago 

delegatuta.  

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: Kontratazino espedienteak hasteko II. eranskinean agertzen dan 

inprimaki eredua onartzea. 

BIGARRENA: ATB Sailari inprimakia kodifiketako agindua emotea. 

HIRUGARRENA: Bermeoko Udaleko sail guztieri, erabagi hau hartzen dan unetik 

aurrera, onartutako inprimaki hori erabilteko agintzea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

4.- J.C.V. JAUNAK TXABOLA BAT ERAIKITZEKO LURSAILA EMOTEKO 

EGINDAKO ESKARIA. 

Xedea  

Txabola bat eraikitzeko lursaila emoteko J.C.V. jaunak egindako eskaria.  

Aurrekariak  

Lehenengoa: J.C.V. jaunak, 2018ko martxoaren 2an (2550 sarrera erregistroa 
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zenbakia), kalean bizi dala-eta, txabola bat eraiki ahal izateko lursail bat emoteko 

eskaria egin eban. 

Bigarrena: 2018ko apirilaren 6an, Idazkaritza Saileko AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak   

Lehenengoa: Lursail bat emoteari jagokonean, kontuan euki behar da Toki 

Entitateen Ondasunen Erregelamendua arautzen dauan 1372/1986 EDaren 5. 

artikuluaren arabera, jabari publikoko ondasunak ezin dirala besterendu. 

Besterendu barik jabari publikoaren okupazino bat baimentzeko Errege Dekretu 

bereko arauak jarraitu behar dira eta, 77. eta 78. artikuluen arabera, horrelako 

erabilerarako okupazinoa baimentzeko, lizitazinora edo zozketara atera beharko 

litxake, eta sekula ez zuzenean emon. 

77. artikulua: “1. El uso común especial normal de los bienes de dominio público se sujetará a 

licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de efectación y apertura al uso público y 

a los preceptos de carácter general. 

2. Las licencias se otorgarán directamente, salvo si por circunstancias se limitare el número de las 

mismas, en cuyo caso lo serán por licitación y, si no fuere posible, porque todos los autorizados 

hubieren de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo. (…)” 

78. artikulua: “1. Estarán sujetos a concesión administrativa: 

a) El uso privativo de bienes de dominio público. 

b) El uso anormal de los mismos. 

2. Las concesiones se otorgarán previa licitación, con arreglo a los artículos siguientes y a la 

normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales”. 

Bigarrena: Lursaila ondarezkoa (patrimoniala) balitz be, ezin da doan emon ezta 

zuzenean besterendu, Errege Dekretu bereko 109 eta 112. artikuluen arabera: 

109. artikulua: “(…) 2. Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente 

sino a Entidades o Instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes 

del término municipal , así como a las Instituciones privadas de interés público sn ánimo de lucro. 

(…)”. 

112. artikulua: “1. Las enajenaciones de bienes patrimoniales se regirán en cuanto a su 

preparación y adjudicación por la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones 

locales. (…)” 
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Hirugarrena: Amaitzeko, gogorarazo behar da, lurzoruen erabilera Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen eta Bermeoko Hiri Antolamendurako Plan 

Orokorraren arabera egin behar dala, eta honeek ez dabe aurreikusten ez 

baimentzen C. jaunak egin gura dauan erabilerea.  

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: Txabola bat eraikitzeko lursaila emoteko J.C.V. jaunak egindako 

eskaria ezeztatzea. 

BIGARRENA: Interesdunari erabagi hau jakinaraztea. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

5.- ALKATETZEAREN DEKRETUAK. 

Alkatetzearen dekretuen barri emon da, Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra 

jakitun geratu daiten. 

 

6.- ESKARI ETA ITAUNAK. 

Ez dago. 

 

Eta aztertzeko gai gehiago barik, lehendakariak amaitutzat emon dau 

batzarra goiburukoan aitatutako ordu, egun eta lekuan, eta eztabaidatutakoa eta 

erabagitakoa jasota geratu daiten, nik, idazkariak, agiri hau egin eta izenpetzen 

dodanak, horren fede emoten dot, lehendakariaren oneretxiagaz. 

 

 

Oneretxia 

Alkatea, Idazkaria, 

 

 

Idurre Bideguren Gabantxo Jurdana Uriarte Lejarraga 
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Agiri hau Euskal Autonomia Erkidegoko toki administrazinoko ........(e)tik 

.......(e)rainoko zenbakidun paperean jaso da. 

 

 

I. ERANSKINA 

 

KONTRATU TXIKIAK (5.000 eurotik behera)          IN-E 54/04-18 
 

ESKARIA EGITEN DAUEN SAILA: 
 

ESKARIA ETA BEHARRIZANAREN TXOSTENA. ESPEDIENTEA HASTEKO 
ONESPENA 
 

Ezaugarriak: 
…………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Beharrizanaren justifikazinoa: 
………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Honen bidez, espedientea hastea onartzen da. 
 
 
 

Saileko zinegotzi delegadua 
Izen-abizenak 

DATEA: ............................................. 

 

PROPOSATUTAKO PARTIDA ZK. (halan bajagoko): .............................................    

 

AURREKONTUA (BEZa kanpo, BEZari jagokon zenbatekoa eta guztira):  
(Aurrekonturik balego, erantsi) 
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KONTRATUAREN ARDURADUNAREN ADIERAZPENA: 
 
Ez dira ekidin kontratazinoaren arau orokorrak: kontratuaren xedea ez da moldatu, ezta 
zatitu eta ez da aurreko baten jarraipena, ezta aurreikusitakoa. 
 
Egiaztatu da hautatutako enpreseak kontratua beteteko gaitasuna eta gaikuntza 
profesionala daukazala. 

 
 
 

Kontratuaren arduraduna 
Izen-abizenak 

 
 
 
 

DATEA: ............................................. 

 

KONTRATATZEA PROPOSATZEN DAN ENPRESEARI ESLEITUTAKO KONTRATU 
TXIKIAK, AZKENENGO GASTUA ONARTU BAINO URTEBETE LEHENAGOKO EPEAN:   
 
 

   Ez jako bestelako kontratu txikirik esleitu. 
 Honeek kontratuak esleitu jakoz eta, danetara, kontratu hau barne, ez dira 
15.000/40.000* euro gainditu: 

- ……………………… kontratua. Prezioa: ………………. euro. 
- ……………………… kontratua. Prezioa: ………………. euro. 

 
 
 

Kontabilidade arduraduna 
Izen-abizenak 

DATEA: ............................................. 
 

*40.000 euro obra kontratuetan, 15.000 euro beste danetan. Azkenengo gastua onartu zanetik 
urtebete baino gehiago pasatu bada, ez da kontuan eukiko. 

 
KONTSIGNAZINO TXOSTENAK: 

 

 
 
 
*RC agiria erantsiko da. 
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HAUTATUTAKO ESLEIPENDUNA ETA BALDINTZAK: 
Aurrekontuaren datea eta zenbakia:  
Esleipenduna:  
Kontratuaren prezioa: 
Kontratua beteteko epea: 
Ordaintzeko epea: ohikoa 
Bestelako baldintzak: 

*Obra kontratuetan: obrea, erantsitako  ................................ datadun aurrekontuaren eta, 

jagokonean, obra proiektuaren arabera exekutatuko da. 

 

Gastua onartzeko erabagia: 
Organoa: Tokiko Gobernu Batzarra edo zinegotzi delegadua (alkatearen delegazinoz). 
 
 
 

Datea: ............................................. 
 

 
 

 

 

 

INPRIMAKIA BETETEKO AZALPENAK 

 

1.- Eskaria eta beharrizanaren txostena: kontratuaren objektua, ezaugarriak eta beharrizana 

justifikatuko dira (hala nola, zerbitzu kontratuetan udalak baliabide materialik eta pertsonalik ez 

daukala kontratuari aurre egiteko. Beharrizana ez da kontratuaren helburua).  

 

2.- Aurrekontua: esleipendun izateko proposatutakoaren aurrekontua badago, kopurua ipinteaz 

gain, aurrekontua erantsiko da. 

 

3.- Kontratuaren arduradunaren adierazpena: kontratu txiki legez bideratzeko lege betebeharrak 

dagozala adierazo behar da, baita be, ez dala objektuaren zatiketarik egon, ez dala moldatu 

mugen barne sartzeko, ez dala aurretik datorren baten jarraipena edo ez dala urtero errepikatzen. 

 

Ganera, hautatutako enpreseak kontratua beteteko gaitasun nahikoa daukala eta gaikuntza 
profesionala daukazala bermatu behar danez, halan adierazoko da. 
 

4.- Esleipendunak kontratu txikien mugak urtebeteko epean ez dauzala gainditzen adierazotea: 

urtebeteko epean, enpresa bakotxari ezin jakoz esleipenak egin kontratu txikien muga 

ekonomikora artekoak baino, kontratu mota bakotxeko.  

 

Hori holan dala, epemuga horretan, kontratu mota bakotxeko (kontratu motak honeek dira: 

hornidurak, zerbitzuak eta obrak), 15.000 eurora arte esleitu ahal izango jakoz, hornidura edo 

zerbitzu kontratuetan, eta 40.000 eurora arte obra kontratuetan.  

 

Beraz, enpresa bati, gehienez, 15.000 eurora arteko hornidurak esleitu ahal izango jakoz, gehi 

15.000 eurora arteko zerbitzuak, gehi 40.000 eurora arteko obrak, kontratu mota horreek guztiak 

egiteko ahalmena badauka bere estatutuen arabera. 
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Urtebeteko epea kontatzeko modua honakoa da: egin gura dan esleipenaren aurretik enpreseari 

onartutako azken gastuaren datatik urtebete atzera eginda. Hori, beti be, azkenengo gastua 

onartu zanetik eta egin gura dan esleipenaren artean urtebeteko epea igaro ez bada. Urtebeteko 

epea igaro bada, zerotik zenbatzen hasiko da barriro 15.000 euro edo 40.000 euroko mugea. 

 

5.- Kontsignazino txostenak: kontu-hartzaile eta Kontabilidade arduradunaren txostenak jasoteaz 

gain, RC agiria nahitaez erantsiko da. 

 

6.- Organo eskuduna: egungo delegazinoen arabera, Tokiko Gobernu Batzarra da 601 eurotik 

gora, eta zinegotzi delegadua 600 eurora arte. 

 

 

KONTRATU TXIKIAK (5.000 eurotik gora)                    IN-E 230/01-18 
 

ESKARIA EGITEN DAUEN SAILA: 
 

ESKARIA ETA BEHARRIZANAREN TXOSTENA. ESPEDIENTEA HASTEKO 
ONESPENA 
 

Ezaugarriak: 
…………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Beharrizanaren justifikazinoa: 
………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Honen bidez, espedientea hastea onartzen da. 

 
 
 

Saileko zinegotzi delegadua 
Izen-abizenak 

DATEA: ............................................. 

 

PROPOSATUTAKO PARTIDA ZK. (halan bajagoko): .............................................    

 

AURREKONTUA (BEZa kanpo, BEZari jagokon zenbatekoa eta guztira):  
(Aurrekonturik balego, erantsi) 
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KONTRATUAREN ARDURADUNAREN ADIERAZPENA: 
 
Ez dira ekidin kontratazinoaren arau orokorrak: kontratuaren xedea ez da moldatu, ezta 
zatitu eta ez da aurreko baten jarraipena, ezta aurreikusitakoa.  

 
 
 

Kontratuaren arduraduna 
Izen-abizenak 

 
 
 

DATEA: ............................................. 

 

AURREKONTUAK ESKATU JAKEZAN ENPRESAK: 
- ……………………………. 
- ……………………………. 
- ……………………………. 

 
JASOTAKO AURREKONTUAK: 

- ……………………………. 
- ……………………………. 
- ……………………………. 

 
HAUTAKETEAREN JUSTIFIKAZINOA: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Egiaztatu da hautatutako enpreseak kontratua beteteko gaitasuna eta gaikuntza 
profesionala dauzakala. 

 
 
 

Kontratuaren arduraduna 
Izen-abizenak 

DATEA: ............................................. 
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KONTRATATZEA PROPOSATZEN DAN ENPRESEARI ESLEITUTAKO KONTRATU 
TXIKIAK, AZKENENGO GASTUA ONARTU BAINO URTEBETE LEHENAGOKO EPEAN:  
 
 

   Ez jako bestelako kontratu txikirik esleitu. 
 Honeek kontratuak esleitu jakoz eta, danetara, kontratu hau barne, ez dira 
15.000/40.000* euro gainditu: 

- ……………………… kontratua. Prezioa: ………………. euro. 
- ……………………… kontratua. Prezioa: ………………. euro. 

 
 
 

Kontabilidade arduraduna 
Izen-abizenak 

DATEA: ............................................. 
 

*40.000 euro obra kontratuetan, 15.000 euro beste danetan. Azkenengo gastua onartu zanetik 
urtebete baino gehiago pasatu bada, ez da kontuan eukiko.  

 
KONTSIGNAZINO TXOSTENAK: 

 

 
 
 
 
 
*RC agiria erantsiko da. 

 

HAUTATUTAKO ESLEIPENDUNA ETA BALDINTZAK: 
Aurrekontuaren datea eta zenbakia:  
Esleipenduna:  
Kontratuaren prezioa: 
Kontratua beteteko epea: 
Ordaintzeko epea: ohikoa 
Bestelako baldintzak: 

*Obra kontratuetan: obrea, erantsitako ................................... datadun aurrekontuaren eta, 

jagokonean, proiektuaren arabera exekutatuko da. 

 

Gastua onartzeko erabagia: 
Organoa: Tokiko Gobernu Batzarra (alkatearen delegazinoz). 

Datea: ............................................. 
 

 
 

 

 

 

INPRIMAKIA BETETEKO AZALPENAK 

 

1.- Eskaria eta beharrizanaren txostena: kontratuaren objektua, ezaugarriak eta beharrizana 

justifikatuko dira (hala nola, zerbitzu kontratuetan udalak baliabide materialik eta pertsonalik ez 

daukala kontratuari aurre egiteko. Beharrizana ez da kontratuaren helburua).  
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2.- Aurrekontua: esleipendun izateko proposatutakoaren aurrekontua badago, kopurua ipinteaz 

gain, aurrekontua erantsiko da. 

 

3.- Kontratuaren arduradunaren adierazpena: kontratu txiki legez bideratzeko lege betebeharrak 

dagozala adierazo behar da, baita be, ez dala objektuaren zatiketarik egon, ez dala moldatu 

mugen barne sartzeko, ez dala aurretik datorren baten jarraipena edo ez dala urtero errepikatzen. 

 

4.- Eskatutako aurrekontuen laburpena: 5.000 eurotik gorako kontratu txikietan hiru aurrekontu 

eskatuko dira gitxienez, eta egindako eskari eta jasotako erantzunen laburpena jasoko da 

inprimakian. Hiru aurrekontu eskatzea ezinezkoa edo desegokia dala ereisten bada, eskatu ez 

izana justifikatu beharko da. 

 

Ganera, hautatutako enpreseak kontratua beteteko gaitasun nahikoa eta gaikuntza profesionala 
daukazala bermatu behar danez, halan adierazoko da. 
 

5.- Esleipendunak kontratu txikien mugak urtebeteko epean ez dauzala gainditzen adierazotea: 

urtebeteko epean, enpresa bakotxari, ezin jakoz esleipenak egin kontratu txikien muga 

ekonomikora artekoak baino, kontratu mota bakotxeko.  

 

Hori holan dala, epemuga horretan, kontratu mota bakotxeko (kontratu motak honeek dira: 

hornidurak, zerbitzuak eta obrak), 15.000 eurora arte esleitu ahal izango jakoz, hornidura edo 

zerbitzu kontratuetan, eta 40.000 eurora arte obra kontratuetan.  

 

Beraz, enpresa bati, gehienez, 15.000 eurora arteko hornidurak esleitu ahal izango jakoz, gehi 

15.000 eurora arteko zerbitzuak, gehi 40.000 eurora arteko obrak, kontratu mota horreek guztiak 

egiteko ahalmena badauka bere estatutuen arabera. 

 

Urtebeteko epea kontatzeko modua honakoa da: egin gura dan esleipenaren aurretik enpreseari 

onartutako azken gastuaren datatik urtebete atzera eginda. Hori, beti be, azkenengo gastua 

onartu zanetik eta egin gura dan esleipenaren artean urtebeteko epea igaro ez bada. Urtebeteko 

epea igaro bada, zerotik zenbatzen hasten da barriro 15.000 euro edo 40.000 euroko mugea. 

 

6.- Kontsignazino txostenak: kontu-hartzaile eta Kontabilidade arduradunaren txostenak jasoteaz 

gain, RC agiria nahitaez erantsiko da. 

 

7.- Organo eskuduna: egungo delegazinoen arabera, Tokiko Gobernu Batzarra da. 
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II. ERANSKINA 

 

KONTRATAZINO ESPEDIENTEA HASTEA              IN-E 231/01-18 
 

ESKARIA EGITEN DAUEN SAILA: 
 

XEDEA, BEHARRIZANA ETA EGOKITASUNAREN TXOSTENA. ESPEDIENTEA 
HASTEKO ONESPENA 
 

Xedea 
…………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Beharrizanaren eta egokitasunaren justifikazinoa: 
………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Honen bidez, espedientea hastea onartzen da. 

 
 
 

Saileko zinegotzi delegadua 
Izen-abizenak 

DATEA: 
 

PROPOSATUTAKO PARTIDA ZK. (halan bajagoko):    
 

 

KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA (BEZa kanpo, BEZari jagokon zenbatekoa eta 
danetara, luzapenak eta aurreikusitako kontratu aldaketa posible guztiak barne.) 
 
…………………………………… euro BEZa kanpo. BEZari jagokon zenbatekoa: 
………………………… euro. Guztira, luzapenak barne: ……………………….. euro. 
 
Balio estimatuak, kontzeptu honeek hartzen dauz barne (prezioan sartzen diran kontzeptu 
guztien zehaztasuna jaso, langileria kostuak barne): 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Kontratuaren arduraduna 
Izen-abizenak 

DATEA: 
 

(9/2017 Legearen 100-102 artikuluen eta 116. artikuluaren arabera). 
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KONTSIGNAZINO TXOSTENAK: 

 

 
 
 
*RC agiria erantsiko da. 
 

KONTRATUAREN ARDURADUNAREN TXOSTENA. Xedea, asetu gura dan beharrizana, 
iraupena, prozedurea, sailkapena eta erispideen justifikazinoa: 
 
Xedea, asetu gura dan beharrizana eta loteak: kontratuaren xedea zehaztu, asetu guran dan 
beharrizana agertu eta xedeagaz daukan lotura zuzena jaso. Era berean, zein lotetan 
kaleratzen dan azaldu eta justifikatu. Loteetan kaleratzen ez bada, argudiatu egin beharko da 
zergaitik. Zerbitzu kontratuetan, baliabide nahikorik ez izatea justifikatuko da. 
(9/2017 Legearen 99.3 eta 116. artikuluen arabera). 
 
Iraupena: kontratuaren iraupen osoa, luzapenak barne, adierazo eta justifikatu (9/2017 
Legearen 29. artikuluaren arabera). 
 
Prozedurea: aukeratutako prozedurea zehaztu eta justifikatu (9/2017 Legearen 156. artikulua 
eta ondorengoak). 
 
Esleipen erispideak eta justifikazinoa: aukeratutako erispideak zehaztu eta justifikatu, baita 
be erispide bakotxari emon jakon ehunekoa (9/2017 Legearen 145-146 artikuluak). 
 
Kaudimen erispideak eta kontratua exekutatzeko baldintza bereziak: kaudimen tekniko edo 
profesionala, finantzazkoa eta ekonomikoa kreditatzeko erabiliko diran bideak zehaztu eta 
kontratua exekutatzeko baldintza bereziak aurreikusi badira, azaldu eta justifikatu (9/2017 
Legearen 86-92 artikuluak eta 116. artikulua). 
 
Sailkapena: eskatzen danean, justifikatu zer eskatzen dan eta zergaitik (9/2017 Legearen 
116. artikulua). 
 
 

 
 

Kontratuaren arduraduna 
Izen-abizenak 

DATEA: 
 
*Baldintza agiriak erantsiko dira eta, obra kontratuetan, baldintza agiriez gain, obra proiektua. 

 
KONTSIGNAZINO TXOSTENAK: 

 

 
 
 
*RC agiria erantsiko da. 

 

Baldintza agiriak eta deialdia zabaltzea onartzeko erabagia: 
Organoa: Tokiko Gobernu Batzarra (alkatearen delegazinoz) edo Osoko Bilkurea. 
Datea: 
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INPRIMAKIA BETETEKO AZALPENAK 

 

1.- Xedea, beharrizana eta egokitasunaren txostena: kontratuaren objektua, 

beharrizana eta egokitasuna justifikatu dira (beharrizana ez da kontratuaren 

helburua) (9/2017 Legearen 28. eta 116. artikuluak).  

 

2.- Kontratuaren prezioa: kontratuaren iraupen osorako aurreikusitako prezio 

estimatua jaso beharko da, luzapenak eta baldintza agirietan aurreikusitako 

kontratua aldatzeko aukera guztiak barne (9/2017 Legearen 100., 101., 102. eta 116. 

artikuluak). 

 

3.- Kontratuaren arduradunaren txostena: xedea, asetu gura dan beharrizana, 
iraupena, prozedurea, sailkapena eta erispideen justifikazinoa jasoko dira, atal 
bakotxean zehaztutako moduan (xedea, asetu gura dan beharrizana eta loteak; 

iraupena; prozedurea; esleipen erispideak eta justifikazinoa; kaudimen erispideak, eta 
kontratua exekutatzeko baldintza bereziak; eta sailkapena).  

 
Zerbitzu kontratuetan, kontratuari aurre egiteko udalak baliabide materialik eta 
pertsonalik ez daukala justifikatuko da.  

 
(9/2017 Legearen 29., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 99.3, 116., 145., 146. eta 156. 

artikuluak). 

 

4.- Kontsignazino txostenak: kontu-hartzaile eta Kontabilidade arduradunaren 

txostenak jasoteaz gain, RC agiria erantsiko da derrigor. 

 

5.- Organo eskuduna: Tokiko Gobernu Batzarra izango da (alkatearen 

delegazinoz, egungo delegazinoen arabera) edo Osoko Bilkurea: 

 

-Tokiko Gobernu Batzarra: iraupena lau urtera artekoa bada, aurrekontuaren 

errekurtso arrunten %10era artekoa bada eta 6.000.000 euroko kopurura 

artekoa bada (kasu guztietan, luzapenak barne). 

 

-Osoko Bilkurea: aurreko baldintzaren bat beteten ez danean. 

 

 

 

 

 

 


