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Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan lan egiten duten enplegatu
publikoak.
-Helbide elektroniko bakarra ikasle bakoitzeko
-Administrazio Orokorreko ikasleentzat: korporazio-saretik kanpodo posta-zerbitzarietatik
eta zerbitzarietara mezuak bidaltzeko eta jasotzeko aukera ematen duen posta
elektronikoko kontua izatea. Ez dute balioko mezuak korporazio-sarearen barruan bidali
eta jasotzeko aukera besterik ematen ez dutenak.
SOFTWAREA:
 Windows XP edo berriagoa, eta Interneterako konexioa
 Nabigatzaileak: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 14.0.1 (edo berriagoa) eta Chrome
 Pantailaren bereizmena: 1024 x 768 (gomendatua)
 Adobe Flash Player 10 edo berriagoa
 Acrobat reader 8 edo berriagoa (gomendatua)
HARDWAREA:
 PC Pentium III edo berriagoa
 Soinu-txartela
Ikastaroan zehar, tutoreak hurrengo lanak egingo ditu:
 Mezu bat bidaliko dio ikasleari ikastaroari ongi etorria emateko plataformaren bitartez.
 Kontsultak erantzutea:
 Ikastaroaren EDUKIAri buruzkoak plataformako foroaren bidez
 24 orduko epean erantzutea
 Ikasle-prozesuaren jarraipena eta ebaluaketa
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 Kontratazio publikoa gidatzen duen esparru juridiko orokorra ikastea eta kontratuei
buruzko zuzenbide europarrak bilatzen dituen helburuak iragartzea; inzidentzia
baloratuz.
 Europako zuzentarauak eta kontratazio publikoaren jurisprudentzia ezagutzea
 Kontratazio publikoaren esparruan eman diren azken aldaketak ikastea.
Ikaslea gai izango da prestakuntza-ekintza amaitzean:
 Kontratazio publikoaren xedea eta desberdintasunak ezagutzeko kontratazio
pribatuarekin alderatuta
 Europear erabaki jurisprudentzial nabarmen eta berrienak ezagutzeko kontratazio
publikoaren printzipio orokorren inguruan.
 Eguneroko jarduerak praktikoak ebazteko kontratazio publikoaren printzipio
orokorren laguntzarekin
 2013ko irailean onartutako kontratazio publikoaren erregulazioa ezagutzeko
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Autoprestakuntzako online ekintza honek bi euskarri ditu: plataforma birtuala eta
tutoretzak. Ikaskuntza sistema dinamiko eta ikaslearen partaidetza aktiboan oinarritzen
da, non ikasleak, tutore modura, irakasle baten laguntza jaso eta ikasleak banakako lana
eta lankidetza uztartuz ikasiko duen. Ikastaroak 8 gai ditu, jarduera desberdinak eta
eskola bat gelara bertara etorrita izango da, baina borondatezkoa da (plataforman
adieraziko dugu ordua eta lekua). Ikasleak bere ikaskuntza hainbat tresnekin osatuko du:
ikastaroko dokumentazioa eta irakurgaien loturak, foroetako partaidetza, ariketa eta
galdetegiak egin, eta nola ez irakaslearekiko harremana plataformaren bitartez.
1.Kontratazio publikoari sarrera: oinarriak
1.1. Kontratuaren kontzeptua
1.2. Kontratazio publikoaren espezialitateak
1.3. Araudi-esparrua. Estatuan indarrean dagoen legeria
1.4. Kontratu administratiboak egiteko eskumenak:
- Zerrendaketa
- Justifikazioa
2.Kontratazio publikoaren Europako Zuzenbidearen eragina
3.Zuzentarauk txertatzearen derrigortasuna eta horren aurkako zuzenbide-arau edo -praktiken
baliogabetasuna
4.Gaur egun indarrean dauden 2004/18 Zuzentaraua, obra, hornidura eta zerbitzuen kontratu
publikoen esleipen-prozedurak koordinatzeari buruzkoa, eta 2004/17 Zuzentaraua (sektore
bereziak): 1-sarrera, 2-alderdi orokorrak.
5.89/665/EEE Zuzentaraua, hornidura eta obra kontratu publikoen esleipenaren arloko errekurtsoprozedurak aplikatzeko lege, erregelamendu eta administrazio-xedapenen koordinazioari
buruzkoa.
6.EBren kontratazio publikoari buruzko politika eraberritzeko Liburu Berdea "Kontratazio publiko
eraginkorragoa lortzeko merkatu europarrerantz"
7.Kontratazio publikoari buruzko zuzentarau berriak.
7.1. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Zuzentarau Proposamena, kontratazio
publikoari buruzkoa. Helburu nagusiak. Tresnak
7.2. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Zuzentarau Proposamena, kontzesio
kontratuak esleitzeari buruzkoa
7.3. Zuzentarau berriak onartzeko prozesuaren egoera.
8.Kontratazio
publikoaren
printzipio
orokorrak.
Horien
eragina
abian
jartzean.
Edozein kontratutan aplikatzea eta zeharkakotasuna
8.1. Tratu berdinaren printzipioa eta bereizkeriarik ezaren printzipioa
8.2. Elkar ulertzearen printzipioa eta proportzionaltasuna
8.3. Gardentasunaren printzipioa
8.4. Kontratazio publikoaren printzipio gidariak indarrean dagoen araudian

Ikastaroaren helburuak betetzen direla bermatzea izango da ebaluazioaren helburua.
Ikastaroaren ebaluaketak ariketa praktikoak dauzka eta test itxurako proba bat. Jarduera
batzuk on-line egin behar dira eta beste batzuk ordenagailuan gero plataforma birtualean
atxikitzeko, tutoreak zuzendu eta lanaren feedback-a bidali dezan. Halaber, edukiak
ikasteko eta jarduerak egiteko gomendatutako epeak markatuko ditu.
Aprobetxamendu-proba:
- 20 galderako online testa izango da eta erantzuteko 3 aukera izango ditu
 Ikasleen gogobetetze-inkesta, on-line
 Irakasleak baloratzeko inkesta, on-line
Aprobetxamendu-egiaztagiria lortzeko bete beharreko baldintzak:
 Jarduera egitea
 Aprobetxamendu-proba gainditzea: gutxienez, 16 erantzun zuzen
IVAPek ikastaroko ziurtagiriak bidaliko ditu zerbitzu-zuzendaritzetara edo antzekoetara.
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Laguntza behar baduzu:
 Deitu ELZko telefono zenbakira 94 4735339
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