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ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN PLEGUAREN AZALA, EUSKARAZKO HIRI-
UDALEKUAK ANTOLATZEKO, KUDEATZEKO ETA GAUZATZEKO ZERBITZUAK PROZEDURA 
IREKI BIDEZ KONTRATATZEKOA. 
 
1. KONTRATUAREN XEDEA: Galdakaon, 3 eta 11 urte bitarteko haurrentzako euskarazko hiri-udalekuak 

antolatzeko, kudeatzeko eta gauzatzeko zerbitzuak.  
 

LOTEAK ETA IDENTIFIKAZIOA: Ez. 
KODIFIKAZIOA, CPV NOMENKLATURAREN ARABERA: 92000000-1 
 
ERREGULAZIO HARMONIZATUARI LOTUTAKO KONTRATUA: Ez.. 
KONTRATAZIO ALORREAN ERREKURTSO BEREZIA JARTZEKO AUKERA: Ez. 
 

2. KONTRATUAREN IRAUPENA: 
 

- Programa gauzatzeko epea: Kontratua formalizatu den egunaren biharamunetik 2018ko irailaren 30era 
artekoa. 
   
- EPEA LUZATZEKO AUKERA: Bai. 2019ko udan zehar prestazioak gauzatzeko, SPKLTBaren 303. 
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, kontratu hau luzatu ahal izango da, amaitu baino lehen eta bi aldeak 
ados badaude. 
 
Bi aldeen arteko hitzarmena kontratuaren azken asteari dagozkion lanak bukatu ondoren gauzatu beharko da, 
eta betiere 2018ko abenduaren 31 baino lehen. 
 

3. KONTRATUAREN GEHIENEKO AURREKONTUA: 72.727,27 € + % 10eko BEZa (7.272,73€). 
GUZTIRA: 80.000,00 €. 
 
Behar bereziak dituzten haurrak zaintzen dituzten 3 monitoreen kostua Baldintzen Plegu honen gehieneko 
aurrekontuan sartuta dago. 
 
 
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 duten BEZaren zenbatekoa 0 euro 
izango da. 

 
• Eskainiko den gehieneko aurrekontua oinarrizko aurrekontua izango da, BEZik gabe. Zenbateko 

hori gainditzen duten eskaintzak baztertu egingo dira.  
 
Eskaintzetako prezioak konparatzeko, bakoitzaren prezio garbia (eskaintzako bi osagaien batura), hau da, 
BEZik gabe, hartuko da kontuan. 
 
KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA: 145.454,54 € (BEZik gabe). 

 
 PREZIOAK UNITATE BAKOITZEKO: Ez. 

IZAPIDETZE AURRERATUAREN ESPEDIENTEA: Ez 
 
4. AURREKONTUAREN PARTIDA: 07.3351.227.99 
 

ORDAINTZEKO MODUA: Lanak ordaintzeko, aurrez horiei dagozkien fakturak aurkeztu behar dira, eta 
oniritzia jaso behar dute Hezkuntza eta Euskara Arloaren aldetik. Behin onartuta, 30 eguneko epean egin 
beharko da ordainketa, SPKLTBaren 216.4 artikuluaren arabera. Lehen ordainagiria esleipen-zenbatekoaren 
% 50i dagokio, eta kontratua sinatzean emango da. Bigarren ordainagiria, falta den zenbatekoarena, zerbitzua 
amaitu ondoren emango da.  
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5. PREZIOEN BERRIKUSPENA: Ez dagokio. 
 
6. BERMEAK: Behin betikoa, adjudikazioaren zenbateko osoaren % 5en baliokidea (BEZik gabe). 
 
7. HARRERA-AKTA SINATZEKO EPEA: 1 hilabete. 
 

BERMEAREN EPEA: Ez da aurreikusi. Kontratatutako zerbitzuek kontratua amaitzean amaitzen dituzte 
prestazioak; horrenbestez, ez da beharrezkotzat jotzen berme-eperik ezartzea. 

 
9. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK, GARRANTZI HANDIENEKOTIK GUTXIENEKORA, ETA HORIEN 

HAZTAPENA:  
 
 IRIZPIDE BAKARRA: Ez. 

ASKOTARIKO IRIZPIDEAK, GARRANTZI HANDIENEKOTIK GUTXIENEKORA, ETA HORIEN 
HAZTAPENA: Bai, zehazki, honako hauek: 

 
9.1. FORMULA BIDEZ ZENBATU DAITEZKEEN IRIZPIDEAK (100 PUNTURA BITARTE). 
 

PREZIOA: Gehienez 100 puntu jasoko ditu eskaintza ekonomikoenak. Hori gainditzen dutenei 0,25 
puntu kenduko zaizkie ehuneko puntu gehigarri bakoitzeko (eskaintza baxuenaren aldean). 

 
9.2. FORMULA BIDEZ ZENBATU EZIN DAITEZKEEN IRIZPIDEAK (80 PUNTURA BITARTE): 
PROIEKTU TEKNIKOAK. 
 
Zerbitzuaren adjudikazioa arautzea xede duten irizpideak honako hauek dira: 

 
• Proiektuaren proposamen teknikoa. Gehienez, 50 puntu. Aurkeztutako azalpen-memoria (euskaraz 

edo euskaraz eta gaztelaniaz) aztertuko da, aipatutako zerbitzua gauzatuko den moduari buruzko 
azalpenaren xehetasun- eta zehaztasun-mailari garrantzia emanda. Honela baloratuko da:  

o Udalekuen proiektuaren eta programaren kalitatea: egingo diren jardueren originaltasuna 
eta aniztasuna, udalekuen gai nagusiaren proposamenarekin batera. Eguneroko jardueren 
plana, adin-tarteen arabera; irteeren proposamena, jardueren alderdi erakargarriak eta 
berriak, etab. Gehienez, 15 puntu. 

o Genero-ikuspegiaren eta euskararen erabileraren zeharkako lerroak tratatzeko metodologia 
eta deskribapen espezifikoa (monitoreen arteko harremana, erabiltzaileena, familiena, 
jarduerena, etab). Gehienez, 10 puntu. 

o Koordinatzaileen, monitoreen, erabiltzaileen, familien eta udalaren artean planteatzen den 
koordinazio-metodologia. Gehienez, 10 puntu. 

o Segurtasun-protokoloa. Gehienez, 10 puntu.  
o Udalekuen eguneko eta asteko ebaluazioa, baita orokorra ere. Gehienez, 5 puntu. 

 
• Hobekuntza osagarriak zerbitzuan, klausula teknikoen pleguko gutxieneko hobekuntzez gain; baina 

Galdakaoko Udalak orain edo gero ordaindu beharko ez dituenak. Gehienez ere 30 puntu emango 
dira. Hobekuntza teknikoak planteatu beharreko alorrak:  

o Toki gehiago eskaintzea. Gehienez ere 5 puntu emango dira. 
o Eguneko ordutegia zabaltzeko proposamena. Gehienez ere 5 puntu emango dira.  
o Parte-hartzaileei biserak, kamiseta serigrafiatuak edo udalekuen beste elementu bereizgarri 

batzuk banatzeko proposamena. Gehienez ere 5 puntu emango dira.  
o Udalekuen azken egunean, parte-hartzaileei eta/edo familiei opariren bat ematea 

(argazkiak, esaterako). Gehienez ere 5 puntu emango dira.  
o Udalekuak laburtzen dituen 5 minutu inguruko bideo bat grabatzea eta editatzea. Gehienez 

ere 5 puntu emango dira. 
o Udalekuen blog bat egitea, informazioa, argazkiak, oharrak, programazioa eta abar dituena. 

Gehienez ere 5 puntu emango dira. 
 

 
ESPEZIALIZATUTAKO ORGANISMO TEKNIKOAK ESKU HARTZEA, FORMULEN BIDEZ 
EBALUA EZIN DAITEZKEEN ESLEIPEN IRIZPIDEAK BALIOZTATZEKO: Ez da aurreikusi.  
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ADITUEN BATZORDEA OSATZEA: Ez da aurreikusi. 

 
10. ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA: Udaletxeko gutun-azal itxien erregistroa, 09:00etatik 

13:30era, 15 egun naturaleko epean, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita. 

 
ESKAINTZAK AURKEZTEKO MODUA: Presentziala edo posta bidezkoa. 

 
DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO MODUA: 3 gutun-azal aurkeztu beharko dira, jarraian adierazten den 
bezala: 

 
A gutun-azala: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA: 

 
Kontratu hau arautzen duen Administrazio Klausula Berezien Pleguko 18. klausulan eskatutako 
dokumentazioa. 

 
B gutun-azala: FORMULA BIDEZ ZENBATU EZIN DAITEZKEEN IRIZPIDEEI BURUZKO 
DOKUMENTAZIOA: 

 
Dosier bat aurkeztuko da, orriak behar bezala adierazita eta behar bezala ordenatuta. Hor, azal honen 9.2 
puntuan zehaztutako irizpideei buruzko dokumentazioa jasoko da. 

 
C gutun-azala: FORMULA BIDEZ ZENBATU DAITEZKEEN IRIZPIDEEI BURUZKO 
DOKUMENTAZIOA: 

 
C.1.- Eskaintza ekonomikoa, Pleguaren II. eranskinaren ereduari jarraikiz. 

 
3 gutun-azalak datu hauekin identifikatu beharko dira: 

 
«GALDAKAON, 2018AN, UDAKO EUSKARAZKO HIRI-UDALEKUAK 
ANTOLATZEKO ZERBITZUA».  
GUTUN-AZALA: (adierazi dagokiona: A, B edo C) 
DOKUMENTAZIOA: (adierazi dagokion izena, aurreko atalean azaldutakoaren 
arabera) 
Sozietatearen izena: 
Sozietatearen helbidea: 
Ahaldunaren izena: 
Harremanetarako helbide elektronikoa: 
Harremanetarako telefonoa: 
Faxa:  

 
ADMINISTRAZIO-AGIRIAK AZTERTZEKO TOKIA: Espedientea Kontratazio Zerbitzuan aztertu ahalko 
da, eta zalantza teknikoak Hezkuntza eta Euskara Arloan argituko dira, zeina espedientearen sustatzaile den. 
 

11.  GUTXIENEKO PUNTUAZIO-ATALASEA: Bai, ezarri da. Erakunde lizitatzaileek 40 puntu baino 
gehiagoko puntuazioa izan behar dute formula bidez zenbatu ezin daitezkeen irizpideen balorazioan 
(Azalaren 9.2 atala). 

 
 PROPOSAMENEK BALIO ANORMALAK EDO NEURRIZ KANPOKOAK DITUEN BEHERAPENIK 

DUTEN ZEHAZTEKO IRIZPIDEAK: Bai, ezartzen dira: Aurkeztutako eskaintza ekonomikoen 
batezbesteko aritmetikoarekiko % 20ko baino gehiagoko beherapenak beherapen anormaltzat edo neurriz 
kanpokotzat joko dira SPKLTBan aurreikusitako ondorioetarako. 

 
12.  SAILKAPENA: Ez da halakorik eskatzen.  
 
 GIZA BALIABIDEAK EDO BALIABIDE MATERIALAK ADSKRIBATZEKO KONPROMISOA: 

Bai, eskatzen da. Talde bat jarri beharko da zerbitzua emateko, eta honela osatuko da taldea: 
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A.- Zuzendari-koordinatzaile bat gutxienez, aisialdiko zuzendari titulua duena eta C1 ziurtagiriaren mailako 
edo baliokideko euskara-ezagutza duena (48/2009 Dekretua, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratua egokitzekoa). Udalekuak planifikatu eta antolatuko ditu aurreko asteetan, bai eta langileen lana eta 
jarduerak koordinatuko ere uztailean. Gurasoekin egingo diren informazio-bileretan parte hartuko du, eta 
zuzenduko ditu. Monitoreak hautatu eta prestatuko ditu.  
 
B.- Monitore bat 10-15 haurrez osatutako talde bakoitzeko. Talde honetako kideek C1 ziurtagiriaren mailako 
edo baliokideko euskara-ezagutza egiaztatu beharko dute (48/2009 Dekretua, Hizkuntzen Europako 
Erreferentzia Marko Bateratua egokitzekoa). Ama- eta familia-hizkuntza euskara badute eta euskararen 
ahozko maila menderatzen badute ere, titulurik ez dutenek euskaldun zaharrak direla dioen ziurtagiri bat 
aurkeztu beharko dute; ziurtagiria euskaltegi homologatu batek eman beharko du. Udalekuak behar bezala 
aurrera ateratzeko, proposatutako langileen % 70ek aisialdiko monitore edo zuzendari titulua izan beharko 
dute. 
 
C.- Laguntzazko eta/edo dibertsitate funtzionalerako hiru (3) monitore, behar fisiko, psikiko edo sentsorial 
bereziren bat duten eta, txosten tekniko eta/edo medikoen bidez frogatuta, arreta indibidualizatua behar duten 
haurrak artatzeko. Familiak eta/edo haur horien elkarteek informatu ahal izango diote enpresa 
ajudikaziodunari, beharrezko neurriak har ditzan. Talde honetako langileek, gainerako monitoreek bezala, 
euskara-maila bera egiaztatu beharko dute: C1 ziurtagiria edo baliokidea. 

 
Pertsona horien prestasuna eta titulazioa eskaintza ekonomikorik onuragarriena aurkezten duenak egiaztatu 
beharko du, horretarako emango zaion epean, eta, egiaztatzen ez badu, esleipenetik kanpo geldituko da, 
izapide gehiago egin beharrik izan gabe. 
 
Halaber, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoaren 13. artikuluan xedatutakoarekin bat 
etorriz, udalekuak hasi baino lehen, kontratatutako langile guztien Delitugile Sexualen Erregistro Nagusiaren 
ziurtagiri negatiboak aurkeztu beharko ditu erakunde adjudikaziodunak. 

 
Hezkuntza eta Euskara Arloak hemen azaldutakoa egiazta dezan, pertsona horien guztien jatorrizko tituluak 
edo fotokopia konpultsatuak aurkeztuko dira. Baldintza hori ez betetzea, kontratuaren esleipena ukatzeko 
kausa izango da.  
 
Kanpoko edo ezinbesteko kausak direla medio, programa gauzatu baino lehen esleipendunak proposatutako 
pertsonen batek ezin badu udalekuetan parte hartu, esleipendunak horren berri eman behar dio Udaleko 
Hezkuntza eta Euskara Arloari, eta aipatutako betekizunak betetzen dituen beste pertsona bat proposatu. 
Betekizunak betetzen dituen egiaztatzeko, dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko du. 
 
KAUDIMENAK: 

 
 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 balio zenbatetsia baino gutxienez bat eta erdi aldiz handiagoa izan beharko du.            

  
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. Merkataritzako Erregistroan inskribatuta 
ez dauden enpresaburu indibidualek haien urteko negozio-bolumena egiaztatuko dute haien inbentarioen eta 
urteko kontuen liburuekin, Merkataritzako Erregistroak horiek egiaztatu ondoren. 

 
(Oharra: urteko negozio-bolumen modura hartzen da merkataritzari buruzko legediak ezartzen dituen urteko 
kontuetako arauzko ereduetako galdu-irabazien kontuko negozio-zifraren zenbateko garbia). 

 
 KAUDIMEN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA: Hori egiaztatzeko, azken 5 urteotan emandako izaera 

edo mota bereko zerbitzurik edo egindako lanik nabarmenenak aipatuko dira, bai eta lan horien zenbatekoak, 
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datak eta hartzaile publiko zein pribatuak ere. Gainera, gutxieneko baldintza moduan, bolumen handieneko 
urtean, urteko zenbateko metatua kontratuaren balio zenbatetsiaren % 70 edo gehiago izan beharko du. 

  
Emandako zerbitzuak edo egindako lanak, hartzailea sektore publikoko erakunde bat denean, egiaztatuko dira 
organo eskudunak emandako edo onetsitako ziurtagirien edo horiek egin izana egiaztatzen duten dokumentu 
fede-emaileen bitartez. Hartzailea subjektu pribatu bat denean, hark emandako ziurtagiri baten bidez 
egiaztatuko da, edo, hori izan ezean, enpresa lizitatzailearen adierazpen baten bidez, eta hori baliozkoa den 
egiaztatu ahal izango du Administrazio honek.   

  
13.  LAN-MEMORIA EDO -PROGRAMA: Bai, eskatzen da. «B» gutun-azalean aurkeztuko da, eta azal honen 

9.2 puntuan zehazten diren formulen bidez zenbatu ezin daitezkeen esleipen-irizpideak balioztatzeko 
dokumentuak jasoko ditu. 

 
 ALDAERAK: Ez da halakorik ezarri.  
 
14.  ESLEIPENERAKO EPEA: 2 hilabete. 
 
15.  PUBLIZITATE-GASTUAK: Adjudikaziodunaren kargura. 
 
16.  PREMIAZKO IZAPIDEA: Ez. 
 
17.  AZPIKONTRATAZIOAREN GEHIENEKO EHUNEKOA: Administrazio Klausula Berezien Pleguko 21. 

klausularen arabera. 
 
18. KONTRATUAREN ARDURADUNA: Hezkuntza eta Euskara teknikaria. 
 
19.-  GIZARTE- EDO INGURUMEN-ALORRETAKO GAUZATZE-BALDINTZA BEREZIAK: Bai, ezarri 

dira. GALDAKAOKO UDALAREN KONTRATAZIOAN, EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO 
BERDINTASUNERAKO ETA BESTE POLITIKA PUBLIKOEN ONDORIOZKO GIZARTEARI, 
INGURUMENARI ETA HIZKUNTZARI BURUZKO KLAUSULAK SARTZEARI BURUZKO 
INSTRUKZIOA aplikatuko zaio kontratazio hori (instrukzio hori 2014ko ekainaren 26an onartu zuen 
Galdakaoko Udaleko udalbatzak, ohiko bilkuran).  

 
Baldintza horiek kontratu-arloko funtsezko betebehar modura eratzen dira, eta baldintza horiek betetzen ez 
badira, kontratazio-organoak bi aukera izango ditu: kontratua indargabetu, 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, SPKLTBaren 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 3/2010 Legean, apirilaren 7koan, 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. 
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Betebehar horiek ez betetzeak kontratuko aurrekontuaren % 10era arteko zehapena ezartzea ere ekarriko 
du, edo kontratua indargabetzea, ez-betetzea astuntzat jotzen den kasuetan.  

20.-  KONTRATISTAK KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK EZARRITAKO ZIGOR-ERREGIMENA: 
Jarraian aurreikusten ez denerako, Pleguan xedatutakoa jarraituko da: 

 
 Gauzatze-baldintza bereziak ez betetzeagatik ezarritako zigorrak: Plegu honetan zehaztutako gauzatze-

baldintza bereziren bat betetzen ez bada, Administrazioaren irizpidea jarraituko da, kontratua amaituko da 
edo kontratuaren aurrekontuaren % 3ren eta % 10en arteko zigorrak ezarriko zaizkio kontratistari: 

  
� Zigor horiek kontratistari ordaindu beharreko zenbateko osotik edo partzialetik kenduko dira 

zuzenean; bestela, bermetik, SPKLTBaren 212.8 artikuluan ezarritakoari jarraikiz. 
 
Esleipendunak gauzatze-baldintza bereziak betetzen dituen ala ez egiaztatu ahal izango du 
kontratazio-organoak kontratuaren gauzatze-aldian, edozein unetan, eta, dena dela, kontratuaren 
xede diren zerbitzuak bukatzean egiaztatuko du. 

 
Betetze akastunagatik ezarritako zigorrak: Betetze akastunengatik honako zigor hauek ezarriko dira: 
 

� Kontratuaren xede diren zerbitzuak amaitzeko unean ez badaude prest kontratistari egotz 
dakizkiokeen arrazoiengatik. 
 

� Arau orokor gisa, haien zenbatekoa kontratuaren aurrekontuaren % 1 izango da, betiere, 
kontratazio organoak ez-betetzea larria edo oso larria dela arrazoitu eta adierazten ez badu; kasu 
horietan % 5 edo gehienez % 10era artekoa izango da, hurrenez hurren. Ez-betetzea behin baino 
gehiagotan gertatzea aintzat hartu ahal izango da larritasuna neurtzeko garaian. 

 
Dena dela, zigorrak ezartzeak ez du akatsak konpontzeko legezko betebeharretik aske utziko. 
 
Esleipen-irizpideak ez betetzeagatik ezarritako zigorrak: Kontratistari esleipen-irizpideak ez betetzeagatik 
zigorrak ezarriko zaizkio: 

 
� Arau orokor gisa, haien zenbatekoa kontratuaren aurrekontuaren % 1 izango da, betiere, 

kontratazio organoak ez-betetzea larria edo oso larria dela arrazoitu eta adierazten ez badu; kasu 
horietan % 5 edo gehienez % 10era artekoa izango da, hurrenez hurren. Ez-betetzea behin baino 
gehiagotan gertatzea aintzat hartu ahal izango da larritasuna neurtzeko garaian. 
 

21. OINARRIZKO KONTRATU-BETEBEHARRAK.  
 

� Araudian eta pleguetan ezarritakoak.  
� Kontratua betetzeko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak adskribatzeko 

konpromisoa 
 

22. AURREIKUSITAKO ALDAKETAK:  
  
 Administrazioak interes publikoko arrazoiengatik kontratua aldatu nahi izanez gero, ondorengo kasu eta 

baldintzen arabera eta irismen eta muga hauekin egin beharko du: Kontratua aldatuko da baldin eta behar 
fisiko, psikiko edo sentsorial bereziren bat duten eta arreta indibidualizatua behar duten haurrak aurreikusi 
baino gehiago badira. Alkatetzaren Dekretuaren bidez gauzatuko da, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 
testu bateginean eta atal honetan eskatzen diren baldintzak bete direla egiaztatu ondoren. Aldaketek eragin 
diezaioketen kontratuko prezioaren gehieneko ehunekoa: kontratuaren zenbatekoaren % 10. Aldaketaren 
baldintzak. Aplika daitekeen gehieneko prezioa: 1.131,18 € monitore laguntzaile bakoitzeko. 

  
 Kasu hori alde batera utzita, kontratua soilik interes publikoko arrazoiengatik aldatu ahalko da, egoera 

horietako bat gertatuz gero eta SPKLTBaren 107. artikuluan aurreikusitako mugekin. 
 
 Jarraitu beharreko prozedura: kontratazio-organoak erabakiko ditu aldaketak SPKLTBaren 211. artikuluan 

eta APKLAOaren 102. artikuluan aurreikusitako prozeduraren izapideak egin ondoren, eta administrazio-
dokumentua formalizatuko dira behin betiko bermea egokitu ondoren, halakorik badago. Aldaketak berekin 
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duenean kontratuan xedatutakoaren bidez baloratu ezin diren lanak gauzatzea, prezio kontrajarrien akta 
egingo da, 234.2 artikuluarekin bat. 

 
23. OHARRAK. BESTE BETEKIZUN BATZUK: Kontratuaren esleipendunak 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. 

 
 ASEGURU-POLIZA DERRIGORREZ IZENPETZEA: Bai, eskatzen da: Preskripzio teknikoen orrian 

ezarritakoa. 
 

PREZIO PUBLIKOAK: Kontratuaren esleipenduna den erakunde kontratistak Udalak jakinarazitako prezio 
publikoak kobratu beharko dizkie zerbitzuaren onuradunei, horiek emateagatik.  
Aipatutako kopurua KUTXABANKen 2095/0041/05/2041000019 kontu-zenbakian sartu beharko da 
(Galdakaoko Udala da horren titularra). Horretarako, enpresa esleipendunak zerbitzu hauek emategatik 
sortutako prezio publiko guztiak sartu behar ditu hiri-udalekuak hasi baino lehen (alegia, 2018ko uztailaren 
2a baino lehen), eta ez du inolako kopururik jasoko aipatu prezioen kobrantza kudeatzeagatik.  
 
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 3/2010 Legean, apirilaren 7koan, aurreikusitako gutxieneko lan-baldintzak. 

 
KONTRATAZIO-ORGANOA: Alkatea. 
 
KONTRATATZAILEAREN PROFILA: www.galdakao.eus 

 
.  

 
 
 


