
 

 

Administrazio Kontseiluaren 1/2011 deialdia 

 

Data Ordua Tokia 

2011ko  martxoaren 21a 16:00 Osasun Sailburuordetza 

 

   

Gai-zerrenda 

1. Administrazio Kontseiluko idazkari berria izendatzea. 

2. Aurreko bileraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea. 

3. Lehendakaritzako gaiak. 

4. Zuzendaritza gerentziaren egoera. 

5. Kontratatzeko kudeaketa-gomendioa Osakidetzari. 

6. Kontrataziorako barne-arauak 

7. Telelaguntza-proiektua: 

A. Osateken eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren arteko hitzarmena onartzea. 

B. Gastua baimentzea eta proiektuaren lehiaketaren deialdia egitea. 

8. Kontratazio publiko arrunta: 

A. Osateken jabetzako Philips ekipoen helioaren hornidura eta mantentze-lanak 

espezialitatearen arabera egiteko kontratua. 

B. Kanal anitzeko osasun-zerbitzuen zentroaren kontratua fakturatzeko baimena. 

C. beste kontratu batzuk. 

9.- Galde-eskeak. 

 

Bilbao, 2011ko martxoaren 16a 

Lehendakaria 

 

 

 

Jesús María Fernández Díaz 

 



 

 

 

1/2011  akta 

Akta, Osatek SA sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluarena, 2011ko 

martxoaren 21ean egina. 

Lehendakariak deituta, Administrazio Kontseilua eratu da, Osasun Sailaren egoitzan (Osasun 

Sailburuordetza, Donostia kalea 1-4, V. aldea, Vitoria-Gasteiz), martxoaren 21eko 16: 00etan, 

eta honako hauek dira bertaratutakoak eta gai-zerrenda: 

 

Parte-hartzaileak 

Presidentea 

Jesús María Fernández Díaz jauna 

Kideak 

Julian Perez Gil jauna 

Andre hori: Patricia Arratibel Ugarte 

Ignacio M. Alday Ruiz jauna 

Andre hori: Lourdes Moreno Zabala 

Idazkaria 

Andre hori: Beatriz del Valle Lñiguez 

Bertaratu ez direnak 

Eduardo Garate Guisasola jauna: ezin etorria adierazi du. 

 

Jose Julian lsturitz Perez zuzendari kudeatzailea joan da bilkurara, hitzarekin baina botorik 

gabe. 

 

Gai-zerrenda 

1.- Administrazio Kontseiluko idazkari berria izendatzea 

Osatek SAren Estatutuen 11.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, Beatriz del Valle Lñiguez 

Aholkularitza Juridikoko zuzendariordea izendatu da Osateken Administrazio Kontseiluko 

idazkari, Pablo Arbeloa Lopez jaunaren ordez. 

Interesdunak idazkariaren izendapena onartzea eta NANaren fotokopia aurkeztea. 

2.- aurreko bileraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea. 



 

 

Aurreko bileraren akta onartu da. 

 

 

2011ko aurrekontua: 

Lourdes Morenok proposatu du gaurko bileran onartzea aurreko bileran aurkeztutako 2011ko 

aurrekontua, Legebiltzarrak onartu ondoren. Aho batez erabaki da aurrekontua hurrengo 

bilerarako behin betiko onartzea. 

*** Lourdes Morenok proposatuta, gobernu onaren arau gisa, ekitaldi osoari dagokion 

aurrekontua urtero onartzea erabaki da, nahiz eta hori ez den legez ezarritako eskakizuna. 

 

2010eko urteko kontuak: 

Auditoretzak berrikusten ditu. 

Aho batez erabaki da, auditoreek salbuespenik egiten ez badute, martxoaren 31ko bilkuran 

onartzea. 

Auditoreen aldetik salbuespenen bat egongo balitz, apirilean onetsiko lirateke. 

 

Ignacio Aldayk adierazi duenez, Osakidetzako Administrazio Kontseiluak joan den martxoaren 

10ean Batzar Orokorrean egindako bilkuran bokal izendatu zutenez, ez du akta onartzeko 

botorik eman. 

 

3.- Lehendakaritzako gaiak eta 4.- gerentziako Zuzendaritzaren egoera-egoera 

Jose Julian Isturitzek eskerrak eman nahi dizkio Osatek-eko zuzendari kudeatzaile izendatu 

izanagatik eta izendapen horrek berekin dakarren konfiantzagatik. 

5.- Osakidetzaren aldeko kontrataziorako kudeaketa-gomendioa 

Beatriz del Valle andreak azaldu du zergatik prestatu den gomendio-hitzarmen hau, Osateken 

gaur egun ez baitago nahikoa baliabide tekniko eta giza baliabide hitzarmenaren 

funtzionamendua ziurtatzeko beharrezkoak diren obrak, zerbitzuak eta hornidurak 

kontratatzeko. 

Kontrol Ekonomikoko Bulegoak testuari buruzko txostena egin du, eta, txosten horren 

arabera, testua baliozkoa eta eraginkorra izan dadin, Osakidetzako Administrazio 

Kontseiluaren aldez aurreko baimena behar da. 

Kudeaketa-gomendioaren testua onartu da, Ignacio Aldayk egindako ñabardura hauekin: 



 

 

1. klausulako b) puntua: Administrazio Klausula Partikularren Pleguak: sozietate publikoa 

denez, "Administratiboak" izena alde batera utzi beharko litzateke Klausula Partikularren 

Plegua aipatzeko. 

1. klausula.- Azken paragrafoa: "Kontratazio administratiboa" terminoa alde batera uztea 

eta horren ordez "kontratazio publikoa" erabiltzea proposatzen du. 

Osakidetzaren eta Osatek Sozietate Publikoaren arteko hitzarmenaren testua onartu da. 

Hitzarmen horren bidez, Osakidetzako Erakunde Zentralaren aldeko kudeaketa-gomendio bat 

adostu da, sozietate publikoak botere esleitzaile gisa bideratu edo trafikatzeko egin behar 

dituen obren, horniduren eta zerbitzuen kontratazioa izapidetu eta materialki kudeatzeko. 

Osakidetzako Administrazio Kontseiluari aurkeztea erabaki da, hark onar dezan, eta onarpen 

horren mende geratuko da haren baliozkotasuna eta eraginkortasuna. 

 

7.- kontratazio publikoko barne-arauak 

Beatriz del Valle andreak azaldu du zer legezko arrazoi dauden barne-jarraibide horiek 

Osateken Administrazio Kontseiluak onartzeko. 

Jarraibide hauek Osateki ezartzen zaizkio, SPKLren 175. artikuluaren arabera, eta SPKLn 

aurreikusitako erregulazio harmonizatuko kontratuen aplikazio-eremuan sartzen ez diren 

obra, zerbitzu eta horniduren kontratazio guztietarako jarraitu beharreko jardunak arautzen 

dituzte. 

Osakidetzako Kontratazio Zerbitzuarekin, Aholkularitza Juridikoko Zuzendariordetzarekin eta 

Jose Julian lsturitz Osatekeko zuzendari kudeatzailearekin landu eta adostu dira. 

Jarraibideek kontratazio- eta esleipen-prozedura desberdinak ezartzen dituzte, eta 

argitaratze-eskakizun desberdinak ezartzen dituzte zenbatekoen arabera, erregulazio 

harmonizatuko kontratuen araudiaren aplikazioa zehazten duten atalaseetaraino. 

Aho batez erabaki da jarraibide hauek onartzea Osateken aplikatzeko erregulazio 

harmonizatuaren mende ez dagoen kontratazioari, 175. Erregulazio harmonizatukoak ez 

diren kontratuak esleitzea (SPKL). 

 

8.- telelaguntzako proiektua: 

A) Osateken eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren arteko hitzarmena onartzea. 

B) Gastua baimentzea eta proiektuaren lehiaketaren deialdia egitea. 

Lourdes Moreno eta Ignacio Alday bokalek eskatuta, Osatekeko zuzendari gerenteak, Jose 

Julian Isturitzek, kontratatu beharreko zerbitzuaren xedea azaldu du. 

EAErako Telelaguntza eta Call Center Soziosanitarioko Zerbitzuaren kontratazioa da, 

telelaguntza-zerbitzuen eta integrazio bat ekarriko duen sektore sozialaren (orain arte hiru 

aldundiek eta Gasteizko Udalak kudeatzen zuten) eta sanitarioaren arteko lankidetza lortzeko. 



 

 

Call centerrak Euskal Autonomia Erkidego osoan emango du zerbitzua, 2011ko azaroa baino 

lehen, eta Osarean-en instalazioetan emango da, bere teknologiarekin. 

Gizarte Gaietako Sailarekin sinatu beharreko lankidetza-hitzarmena berrikusi da. Hitzarmen 

horren helburua gizarte-zerbitzuen telelaguntza-zerbitzua ematea eta etxeko arretako 

berrikuntza soziosanitarioko proiektuak egiteko lankidetza artikulatzea da. 

Beatriz del Vallek adierazi du bosgarren klausulan Osarean-eko Zuzendaritza Batzordea 

arautzen dela, eta komeni dela "Osarean-i" buruzko aipamenen bat sartzea hitzarmenaren 

"azalpenetan", adibidez hitzarmenaren zortzigarren puntuan. Kide guztiek onartu dute 

proposamena. 

Ignacio Aldayren proposamenez onartutako behin betiko testuaren arabera, Euskal Autonomia 

Erkidegorako telelaguntza-zerbitzua eta harreman soziosanitarioko zentroa kontratatzeko 

gastua eta lehiaketaren deialdia baimentzen dira, honako ezaugarri hauekin: 

- Lizitazioaren gehieneko zenbatekoa: 2.811.818 €(sei hilabeterako zenbatekoa); 

5.623.636 €(urtebeterako zenbatekoa). 

* Gauzatzeko behin betiko plaza urtebetekoa izatea eta beste urtebetez luzatzea erabakitzen 

bada, lizitazioaren gehieneko zenbatekoa edo kontratuaren gehieneko zenbateko zenbatetsia 

5.623.636 €izango da (urtebetekoa), eta espedientearen zenbateko zenbatetsia 

11.247.272 €izango da (kontratu-urte baterako gehi luzapen-urte baterako zenbatekoa). 

- Erregulazio harmonizatua: ez 

- Gauzatzeko epea: urtebete, beste urtebetez luzatzeko aukerarekin. 

 

9.- kontratazio publiko arrunta: 

A) Espezialitatekako mantentze-kontratua, Osateken jabetzako Philips ekipoak 

mantentzeko eta helioz hornitzeko. 

Zuzendari Gerenteak jakinarazi du Osatekek hainbat PHILIPS ekipo dituela, urteetan zehar 

unean-unean indarrean dagoen legeriaren arabera erosiak, eta helioa mantentzeko eta 

hornitzeko zerbitzua behar dutela. 

(Erresonantzia: GYROSCAN ACS-NT R11; INTERA ACHIEVA Nova 1,5 t/VIEWFORUM; INTERA 

1,5 t R.12. Helioa: GYROSCAN ACS-NT helioa; INTERA ACHIEVA Nova helioa; INTERA 1,5 t 

R.12) 

Philips Healthcare, Koninklijke Philips Electronics N.V.ren filial gisa, lehen zerrendatutako 

irtenbideak fabrikatzen eta banatzen ditu esklusiboki Philips lbérica S.A.U. filial espainiarraren 

bitartez. Philips Healthcare da soluzio teknikoak osatzen dituzten elementuen jabe bakarra, 

bai eta produktuen software-lizentzia guztien jabe ere, eta Osateki erabilera mugatuko 

eskubideak ematen dizkio. 

 



 

 

Philips enpresaren eskumen esklusiboa da, fabrikatzailea eta banatzailea den aldetik, helioa 

mantentzeko eta hornitzeko zerbitzuak ematea, bai eta aipatutako produktuak eguneratzea 

ere. 

Aurreko guztiagatik, ondoriozta daiteke Philips Lbérica SAU dela azaldutako arrazoi teknikoak 

direla-eta zerbitzua eman dezakeen hornitzaile bakarra, 245.801,52 €-ko zenbatekoan, BEZa 

barne, 2011ko abenduaren 31ra arte. Igoera 2010etik: % 0. 

Aurreikusitako zenbatekoa ekitaldi honetarako onartutako aurrekontu arruntean sartuta dago. 

Baimena ematen da Osateken jabetzakoak diren Philips erresonantzia magnetikoko ekipoak 

Helio mantentzeko eta hornitzeko zerbitzuaren kontratua "Philips Iberica S.A.U." enpresari 

esleitzeko, esklusibotasunez, 245.801,52 €-tan, BEZa barne, 2011ko abenduaren 31ra arte. 

Ignacio Aldayk adierazi du komeni dela beste aukera batzuk aztertzea, ahal den neurrian 

horrelako kontratuetan lehia bermatzeko, eta kontrataziora esklusibotasunez jotzea 

saihesteko. 

 

 

B) Kanal anitzeko osasun-zerbitzuen zentroaren kontratua fakturatzeko baimena. 

 

G/160/20/0/0005/0991/0000/052010 zk.ko "desarrollo y puesta en marcha de un centro 

de servicios Sanitarios multiCanal" (CSSM) kontratazio-espedientea 2010eko irailaren 6an 

esleitu zitzaion behin betiko PRICE- ACCENTURE-TELEFONICA ABEEri. 

PRICE-ACCENTURE-TELEFONICA ABEEk egindako hitzorduaren zerbitzuagatik F1 faktura 

(406.897,04 €, BEZ barne) ordaintzeko baimena ematea erabaki da. 

 

C) Beste kontratu batzuk 

Ez da ezer adierazi. 

 

10.- Galde-eskeak. 

Osakidetzako Administrazio Kontseiluak, 2011ko martxoaren 10ean egindako bileran, 

Akziodunen Batzar Nagusia eratuta, Ignacio Alday Kontseiluko kide izendatzea onartu zuen. 

Idazkariak aktari Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren Erabakia erantsiko dio, ondoren 

Merkataritza Erregistroan inskribatzeko. 

 

 

 



 

 

Ignacio Aldayk egindako eskaera: Kontseiluaren bileren euskarri diren agiriak lehenago 

bidaltzea. 

 

Beste aztergairik ez dagoenez, bilera 17: 30ean amaitu da. 

 

 

 

 

 

 

      Idazkaria                                                                                   Presidentea  

Sin.: Beatriz del Valle Iñiguez                                    Sin.: Jesús Maria Fernandez Diaz 


