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EUSKARAZKO ARTE ESZENIKOEN ESKOLA PROGRAMA, PUBLIZITATERIK GABEKO 

PROZEDURA NEGOZIATU BIDEZ, ANTOLATU, KUDEATU ETA EMATEKO ZERBITZUEN 

KONTRATUETARAKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA BEREZIEN PLEGUAREN 

EREDUAREN KARATULA 

 
1. -KONTRATUAREN XEDEA: Arte eszenikoen programa bat antolatu, kudeatu eta 

eskaintzeko behar diren zerbitzuak ematea; programa 8 eta 16 urte bitarteko neska-
mutilentzat izango da, eta honako hauek hartuko ditu barnean: eskolak ematea, 2 
eskola-topaketako ekitaldiak antolatzea, antzeztutako lanak biltzen dituen bideoa 
grabatu eta editatzea, bai eta taldeen inskripzioa eta eraketa kudeatzea ere.  

 
-LOTEAK ETA IDENTIFIKAZIOA: Ez. 
 
-KODIFIKAZIOA, CPA NOMENKLATURAREN ARABERA: 92000000-1 
 

2. KONTRATUAREN IRAUPENA: Urte bat. 
 

EPEA LUZATZEKO AUKERA: Bai, beste urte batez (1). 
 

3. KONTRATUAREN AURREKONTUA GEHIENEZ: 21.800,00 €/urte (BEZa barne) 
 

 Lizitazio mota kontzeptu hauen arabera banakatuta dago: 
 

a) Irakastorduetarako aurrekontua:  
 
Gehieneko aurrekontua 2.250,00 €/talde/urteko + 0 € (BEZetik salbuetsia). 

 
Gehienez zazpi (7) talde sortzea aurreikusten da. Hala ere, talde kopurua beste bat 
izan daiteke, eskaerek hala baldintzatuta. Edozelan ere, talde kopuruak ez du 
adierazitako zenbatekoa gaindituko. 
 
Zerbitzu horren prestazioa BEZetik salbuetsitzat hartzen da, Balio erantsiaren 
gaineko zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauaren 20.Bat.9 artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz (BAO, abenduaren 14koa). 
 
b) Bi (2) eskola-topaketa antolatzeko, eskola-topaketa bakoitzeko bideo 

bat grabatu eta editatzeko eta jardueraren berri emateko aurrekontua. 
 

Gehieneko aurrekontua 2.500,00 €/topaketa/urteko izango da + BEZa: % 21. 
GUZTIRA: 3.025,00 € /topaketa bakoitzeko/urtean. 

 
Sortutako talde kopurua lautik gorakoa bada topaketa bi antolatuko dira. 

 
KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA: 41.500,00 € (BEZa gabe).  
 
IZAPIDETZE AURRERATUAREN ESPEDIENTEA: Ez.  
 
PREZIOAK UNITATE BAKOITZEKO: Ez.  

 
4. AURREKONTUKO PARTIDA: 03.3261.22799 
 
5. ORDAINTZEKO MODUA. Lanak ordaintzeko, aurrez horiei dagozkien fakturak hilero 

aurkeztu behar dira, eta horiek oniritzia jaso behar dute espedientea sustatu duen 
Galdakaoko Udaleko arloaren aldetik. Behin onartuta, 30 eguneko epean egin 
beharko da ordainketa, SPKLTBren 216.4 artikuluaren arabera.  

 



Orrialdea 2 / 7 

6. PREZIOEN BERRIKUSPENA: Ez dagokio. 
 
7. BERMEAK: Behin betikoa, adjudikazioaren zenbatekoaren % 5aren baliokidea. 
 
8. HARRERA-AKTA SINATZEKO EPEA: Hilabete.  
 BERMEAREN EPEA: Hilabete 
 
9.  NEGOZIAZIOAREN ALDERDIAK: 

 
9.1. Eskaintza ekonomikoa. Gehienez, 50 puntu. 

 
1.1. Irakastorduetarako eskaintza ekonomikoa: Gehienez, 40 puntu.  

 
Formula hau aplikatuko da:  
 
PUNTUAK= ((lizitazioaren gehieneko aurrekontua - kontuan hartu beharreko 
eskaintza)/(lizitazioaren gehieneko aurrekontua - eskaintza onena)) x gehieneko 
puntuazioa. 
 
 

1.2. Eskola-topaketak antolatzeko, eskola-topaketa bakoitzeko bideo bat 
grabatu eta editatzeko eskaintza ekonomikoa. Gehienez, 10 puntu.  

 
Formula hau aplikatuko da:  
 
PUNTUAK= ((lizitazioaren gehieneko aurrekontua - kontuan hartu beharreko 
eskaintza)/(lizitazioaren gehieneko aurrekontua - eskaintza onena)) x gehieneko 
puntuazioa. 

 
 
9.2. Proposatutako irtenbidea: Gehienez, 50 puntu. Egin beharreko zeregin 

nagusiak barne hartzen dituen proposamen zehatza hartuko da kontuan, 
eta honela balioetsiko dira: 

 
  2.1. Gehienez, 35 puntu: 
 
  

Euskarazko arte eszenikoen programaren programazio zehatza. 
Eskaintza erakargarria izatea, berrikuntza, askotariko edukiak 
izatea eta abar balioetsiko da. Helburuak eta metodologia. 
Proiektuaren kalitatea. 

20 puntu 

Euskararen erabileraren tratamendua eta genero-ikuspegia 
programaren eduki eta dinamiketan nola lantzen den (bi 
esparruen zeharkako tratamendua), baita balioen araberako 
hezkuntza eta emozioen kudeaketa ere, besteak beste.  

10 puntu 

Koordinazio-moduak eta ebaluazio-sistemak. Gogobetetze-
galdetegiak. 

5 puntu 

 
  2.2. Hobekuntzak. Gehienez, 15 puntu. 
  

Arte Eszenikoen esparruko profesional euskaldun ezagunek 
zuzenean parte hartzea, ikasleentzako erreferente eta eredu 
erakargarriak izan daitezen.  

 5 puntu 

Jarduera osagarriren bat antolatzea   5 puntu 

Arte eszenikoen arloaren barruan, Galdakaotik kanpoko 
ekitaldiren batera joateko proposamena. 

 5 puntu 
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 KONTRATUAREN NEGOZIAZIOA EGITEKO IRIZPIDEAK: Proposatutako irtenbidea (Azal 

honen 9.2 atala). 

 

 NEGOZIAZIO-TXANDEN KOPURUA: 1. 

 
 
10. ESPEDIENTEA AZTERTZEKO TOKIA: Espedientea Kontratazio Zerbitzuan aztertu 

ahalko da, eta zalantza teknikoak espedientearen sustatzaile den Hezkuntza eta 
Euskara Arloan argituko dira. 

 
DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO MODUA:  

 

HIRU gutun-azaletan aurkeztu beharko dituzte, Pleguan adierazitakoari jarraikiz, eta 

jarraian adierazitako moduaren arabera: 

 

A gutun-azala: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA: 

 

Kontratu hau zuzentzen duten administrazio-klausula berezien pleguaren 18. 

klausulan eskatutako agiriak sartuko dira, baita aurkeztutako dokumentu guztiak 

zenbakiz zerrendatuta agertuko diren aurkibide-orria ere. 

 

Oharra: Langileetatik % 2 desgaitasuna duten pertsonak direla edo horren ordezko 

neurriak betetzeari buruzko egiaztagiriak nahitaez jaso behar dira. Administrazio-

klausulen pleguaren 18.7 puntuan jasota dago hori. 

 

B gutun-azala: FORMULA BIDEZ ZENBA EZIN DAITEZKEEN IRIZPIDEEI BURUZKO 

DOKUMENTAZIOA: 

 

Dosier bat aurkeztuko da, orriak behar bezala adierazita dituela eta behar bezala 

ordenatuta dagoela. Horretan, azal honen 9 puntuko 2 atalean zehaztutako irizpideei 

buruzko dokumentazioa jasoko da. 

 

Gutun-azal horretan ez da inola ere jasoko eskaintza ekonomikoa edo eskaintza 

ekonomikoaren dokumentu garrantzitsurik.  

 

C gutun-azala: FORMULA BIDEZ ZENBA DAITEZKEEN IRIZPIDEEI BURUZKO 

DOKUMENTAZIOA: 

 

Azal honen 9.1 puntuan ezarritako irizpideei buruzko dokumentazioa aurkeztuko da, 

honela: 

 

-Eskaintza ekonomikoa, Administrazio Pleguaren II. eranskinaren ereduari jarraikiz. 

 

C gutun-azalean sartu beharreko proposamen ekonomikoei dagokienez, honako puntu 

hauek hartuko dira kontuan: 

 

• Eskaintza guztiek kontratuaren prezio garbia eta BEZari dagokion zenbatekoa 

bereizi beharko dute. Salbuetsitako lizitatzaileen kasuan, proposamenean 

adieraziko dute BEZaren zenbatekoa 0 eurokoa izango da. 

 

• Eskainiko den gehieneko aurrekontua honakoa izango da: oinarrizko 

aurrekontua BEZa gabe. Zenbateko hori gainditzen duten eskaintzak 

baztertuko dira.  

 



Orrialdea 4 / 7 

Eskaintzetako prezioak konparatzeko, bakoitzaren prezio garbia, hau da, BEZa gabe, 

hartuko da kontuan. 

 

A, B eta C gutun-azalak honako datu hauekin identifikatu beharko dira: 

 

EUSKARAZKO ARTE ESZENIKOEN PROGRAMA BAT ANTOLATU, 
KUDEATU ETA EMATEKO ZERBITZUAK. KE 25/2017. 

GUTUN-AZALA: (adierazi dagokiona: A, B edo C) 

DOKUMENTAZIOA: (adierazi dagokion izena, aurreko atalean 

azaldutakoaren arabera) 

Sozietatearen izena: 

IFK: 

Sozietatearen helbidea: 

Ahaldunaren izena: 

Harremanetarako helbide elektronikoa: 

Harremanetarako telefonoa: 

Faxa:  

 
 
11.  PUBLIZITATERIK GABEKO PROZEDURA BAIMENTZEN DUEN KASUA: 174.e artikulua 

SPKLTBren 177.2 artikuluarekin lotuta. 
 

 
12.  KAUDIMEN FINANTZARIOA ETA EKONOMIKOA ETA GAITASUN TEKNIKOA ETA 

PROFESIONALA:  
  
-KAUDIMEN FINANTZARIOA ETA EKONOMIKOA: Azken hiru urteetako urteko negozio-
bolumena aurkeztuta egiaztatutzat joko da, eta azken hiru urte amaitu horietako 
negozio-bolumenen artean handienak kontratuaren urteko balioa baino gutxienez bat 
eta erdi aldiz handiagoa izan beharko du (32.700,00 €).  
  
Lizitatzailearen urteko negozio-bolumena onartutako eta Merkataritza Erregistroan 
jarritako urteko kontuen bidez egiaztatuko da, enpresaburua erregistro horretan izena 
emanda badago, eta horrela izan ezean, izena emanda egon beharreko erregistro 
ofizialean aurkeztutakoen bidez.  
 
Urteko kontuak erregistro ofizial bakar batean ere aurkeztu behar ez dituzten 
lizitatzaileei dagokienez, kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa egiaztatuko dute 
honako hauek aurkeztuz: betebehar hori ez dutelako erantzukizunpeko adierazpena 
eta, gainera, 303 eta/edo 390 ereduak edo Balio erantsiaren gaineko zerga aitortzeko 
baliokidea edo 200 eredua edo sozietateen gaineko zergarako baliokidea, edo 
egiaztatzeko aukera ematen beste edozein bitarteko. 

 
Zerbitzu profesionalen kontratuetan, arrisku profesionalen kalte-ordainen aseguru 
bidez egiaztatuko dute; estimatutako balioaren zenbatekoa izango du horrek 
gutxienez. 
 
OHARRA: Urteko negozio-bolumen gisa hartzen da merkataritzari buruzko legediak 
ezartzen dituen urteko kontuetako arauzko ereduetako galdu-irabazien kontuko 
negozio-zifraren zenbateko garbia. Legeria horri lotu gabeko lizitatzaileen kasuan, 
behar den dokumentazioari jarraituko zaio. 
 

 -GAITASUN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA: Hori egiaztatzeko, azken bost urteotan 
emandako izaera edo mota bereko zerbitzurik edo egindako lanik nabarmenenak 
aipatuko dira, bai eta lan horien zenbatekoak, datak eta hartzaile publiko zein 
pribatuak ere.  
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Gainera, gutxieneko baldintza moduan, bolumen handieneko urtean, urteko zenbateko 
metatuak kontratuaren batez besteko urtekoaren % 70 edo gehiago izan beharko du 
(15.260,00 euro). 
 
Emandako zerbitzuak edo egindako lanak hartzailea sektore publikoko erakunde bat 
denean egiaztatuko dira, eskumeneko organoak emandako edo ikus-onetsitako 
ziurtagirien edo horiek egin izana egiaztatzen duten dokumentu fede-emaileen 
bitartez. Hartzailea subjektu pribatu bat denean, horrek emandako ziurtagiri baten 
bidez egiaztatuko da, edo, hori ezean, enpresa lizitatzailearen adierazpen baten bidez; 
adierazpen hori aurkeztuz gero, baliozkoa den egiaztatu ahal izango du Administrazio 
honek.  

 
 SAILKAPENA: Ez da halakorik eskatzen. 
 

GIZA BALIABIDEAK EDO BALIABIDE MATERIALAK ADSKRIBATZEKO KONPROMISOA: 

Bai, eskatzen da: Kontratuaren xedea egiteko behar diren langileak euskarazko arte 

eszenikoen programan adskribatzeko konpromisoa aurkeztu beharko dute 

lizitatzaileek: koordinatzaile-arduradun bat; solaskide jardungo du horrek, eta harekin 

erlazionatuko da udala. Talde bakoitzeko irakasleekin izan beharreko komunikazioa 

enpresak izendatutako koordinatzailearen bitartez egingo da. Irakasle bat izendatuko 

da sortzen den arte eszenikoetako talde bakoitzeko, halaber.   

 
Pertsona horien prestasuna eskaintza ekonomikorik onuradunena aurkezten duenak 
egiaztatu beharko du, horretarako emango zaion epean, eta, egiaztatzen ez badu, 
esleipenetik kanpo geldituko da, izapide gehiago egin beharrik izan gabe. Pertsona 
horrek izan beharko dituen baldintzak betetzen dituela egiaztatuko du, orobat; honako 
hauek dira zehazki: 
 
Kontratua betearazteko atxikitako pertsonek euskarazko C1 ziurtagiriaren maila edo 
baliokidea egiaztatu beharko dute. 
 

Otsailaren 24ko 48/2009 Dekretuak (euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta 

ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko 

Bateratura egokitzeko Dekretua aldatzen duena) arautzen dituen tituluak eta 

ziurtagiriak izango dira hizkuntza-gaitasunaren egiaztagiriak.  

 

Halaber, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartuko dira, apirilaren 3ko 

47/2012 Dekretua betez. 

 

Baldin eta, kontratua hasitakoan, beste pertsona batzuk batzen badira zerbitzua 

emateko, hemen ezarritako hizkuntza-gaitasun maila ere egiaztatu beharko dute 

horiek. 
 

Halaber, irakasleek arte eszenikoen arloren bateko (antzerkia, musika, dantza...) 
berariazko prestakuntza gehigarria egiaztatu beharko dute, eta horrez gain, Lehen 
eta/edo Bigarren Hezkuntzako ikasleentzako arte eszenikoen tailerrak ematen 
eskarmentua dutela ere bai. 

 
Hezkuntza eta Euskara Arloak hemen azaldutakoa egiazta dezan, pertsona horien 
guztien jatorrizko tituluak edo konpultsatutako fotokopia aurkeztuko dira. Baldintza 
hori ez betetzea, kontratuaren esleipena ukatzeko kausa izango da. 

 
 
 ENPRESA- EDO LANBIDE-GAIKUNTZA: Ez da halakorik eskatzen. 
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13. LAN-MEMORIA EDO -PROGRAMA: Bai, eskatzen da. «B» gutun-azalean aurkeztuko da 
eta Azalaren 9.2 puntuan azaldutako esleipen-irizpideak balioztatzeko dokumentuak 
jasoko ditu. 

 
 ALDAERAK: Ez dago aukera hori aurreikusita. 
 
14.  KONTRATAZIO-BATZORDEAREN PARTE-HARTZEA: Ez. 
 
 ADJUDIKAZIORAKO EPEA: 2 hilabete. 

 
15.  PREMIAZKO IZAPIDEA: Ez. 
 
16.  AZPIKONTRATAZIOAREN GEHIENEKO EHUNEKOA: Pleguaren 21. klausularen arabera. 
 
17. KONTRATUAREN ARDURADUNA: Hezkuntza eta Euskarako teknikaria. 
 
18. GIZARTE EDO INGURUMEN ALORRETAKO GAUZATZE-BALDINTZA BEREZIAK: Bai, 

ezarri dira. GALDAKAOKO UDALAREN KONTRATAZIOAN, EMAKUME ETA GIZONEN 
BERDINTASUNERAKO ETA BESTE POLITIKA PUBLIKOEN ONDORIOZKO GIZARTEARI, 
INGURUMENARI ETA HIZKUNTZARI BURUZKO KLAUSULAK SARTZEARI BURUZKO 
INSTRUKZIOA aplikatuko zaio kontratazio honi (aipatutako instrukzioa 2014ko 
ekainaren 26an onartu zuen Galdakaoko Udaleko udalbatzak, ohiko bilkuran). 
Kontratazio honi aplikatuko zaio 3.1 atalean xedatutakoa (Kontratu guztiei aplikatu 
beharreko gauzatze-baldintza bereziak). 

 

Baldintza horiek kontratu-arloko funtsezko betebehar gisa eratzen dira, eta baldintza 

horiek betetzen ez badira, kontratazio-organoak bi aukera izango ditu: kontratua 

suntsitu, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren (SPKLTB) 223.f) 

artikuluari jarraituz; edo kontratua gauzatzen jarraitu eta zigorra jarri, zeina, ez-

betetzearen larria eta ondorioak kontuan hartuta, kontratuaren aurrekontuaren % 3tik 

% 10era artekoa izango den, SPKLTBren 212.1 artikuluari jarraituz. 

 

 IZAERA SOZIALEKO BESTELAKO GAUZATZE-BALDINTZA BEREZIAK GUTXIENEKO LAN-

BALDINTZEI DAGOKIENEZ: Kontratu honek indarrean diren legezko, arauzko eta 

konbentziozko xedapenak bete behar ditu, baita lanaren, gizarte-segurantzaren eta 

laneko segurtasun eta osasunaren arloan aplikatu beharrekoak ere, eta bereziki 

Eusko Legebiltzarraren Zenbait Klausula Sozial Kontratazio Publikoan 

Sartzeko Legean (apirilaren 7ko 3/2016) aurreikusitako gutxieneko lan-

baldintzak. Ondore horietarako, adjudikaziodunak hau egin beharko du: 

 

• Kontratuaren gauzatze-aldi osoan, aplikatuko den hitzarmen kolektiboan 

adierazitako soldata ordaindu beharko du, langile bakoitzari dagokion kategoria 

sozialaren arabera, eta inola ere ezingo da hori baino soldata baxuagorik ordaindu.  

• Kontratua adjudikatu ondoren langile horiei egiaz aplikatzen dizkieten lan-

baldintzei buruzko informazio guztia ematea Udalari, eskatzen duenean.  
• Kontratu honen prestazioak azpikontratatzen badituzte, kontratista nagusiak 

kontratua gauzatzeko erantzukizun osoa hartuko du bere gain administrazioaren 
aurrean, administrazio-klausula berezien pleguak eta kontratuaren baldintzak 
zehatz-mehatz betez, baita gizartearen edo lanaren arloko betebeharrak ere. 
 
Betebehar horiek ez betetzeak kontratuko aurrekontuaren % 10era arteko 
zehapena ezartzea ere ekarriko du, edo kontratua suntsiaraztea, ez-betetzea 
astuntzat jotzen den kasuetan.  
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19. ZIGOR-ERREGIMENA KONTRATISTAK KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK: Pleguaren 13. 

klausulan adierazitakoa, kontratua gauzatzeko epeari buruz eta prestazioa behar 

bezala ez betetzeagatik.   

  

 

20. AURREIKUSITAKO ALDAKETAK. Ez.  

 
21. OHARRAK. BESTE BETEKIZUN BATZUK:  

 

BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK. Kontratu honek indarrean diren legezko, arauzko eta 

konbentziozko xedapenak bete behar ditu, baita lanaren, gizarte-segurantzaren eta 

laneko segurtasunaren arloan aplikatu beharrekoak ere, eta bereziki Eusko 

Legebiltzarraren Zenbait Klausula Sozial Kontratazio Publikoan Sartzeko Legean 

(apirilaren 7ko 3/2016) aurreikusitako gutxieneko lan-baldintzak. 

 

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA: Kontratuaren adjudikaziodunak eta azpikontrata 

daitezkeen enpresek Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legean, 

1627/1997 Dekretuan eta arlo honetan indarrean dauden beste arau batzuetan 

xedatutakoa bete beharko dute, baita preskripzio teknikoen pleguak gai horretan 

xedatutakoa ere.  

 

HIZKUNTZA-BALDINTZAK: Kontratua hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren araubidearen 

mende dago, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuko 6. artikuluak, 

Euskararen Erabileraren Normalizazioari buruzko 10/1982 Legeak, azaroaren 24koak, 

eta berori garatzen duten arauek xedatutako moduan.  

Hizkuntza-eskakizunak Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen testu bateginaren 

funtsezko betebehar bat dira, eta betetzen ez badira, kontratu honetako edozein 

klausula ez betetzeak oro har dakartzan ondorio berberak izango ditu.  

 

 KONTRATAZIO-ORGANOA: Alkatea.  

 
22. ESPEDIENTE-ZENBAKIA: 25/2017 
 
Galdakaon, 2017ko irailaren       (e)(a)n 
 

 


