
  

    

 

 

Kontratuen Erregistroa 
 

Erabiltzaileentzako eskuliburua 
 

1.0 bertsioa 

Proiektua 
(Y46A) 

EGUNA: 2011/12/23 

EJIE, SA 
Mediterraneoaren hiribidea, 3 

01010 - Vitoria-Gasteiz 

      EJIE, SA 2004 
Dokumentu hau EJIE, SAren jabetzakoa da eta isilpeko edukia du. Dokumentu hau ezin da erreproduzitu, ez bere 
osotasunean ezta zati bat ere, ezin zaie beste batzuei erakutsi, eta ezin da erabili hura entregatu zirenez bestelako 
helburuetarako, EJIE, SAren idazki bidezko baimenik gabe. Dokumentu hau kontratu bat betez ematen bada, kontratuan 
berariaz baimendu den bezala baino ezingo da erabili. Ezin da EJIE, SA jo dokumentuaren argitalpenean egon daitezkeen 
akats edo hutsen arduraduntzat. Dokumentazio-kontrola 
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Bertsioen historikoa: 

Bertsioa Data Egindako aldaketen laburpena 

   

   

   

   

Erantzukizunak: 

Eginkizuna Izena Data Erregistroa 

Egilea SERIKAT CONSULTORÍA 
E INFORMÁTICA, S.A. 

2011/12/29  

Berrikuslea    

Onartzea    
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1. Sarrera 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 308. artikulua eta horrekin loturiko gainerako 
arauak betetzearren, eta 318/2009 Errege Dekretuan xedatutakoa bereziki aipatuta, 
„Kontratuen Erregistroa‟ aplikazioa sortu da. 

Sektore Publikoko Kontratuen Erregistroa kontratazio publikoari buruzko informazio-
sistema ofizial nagusia da, eta hala den neurrian, baita ondorengo guztietarako 
euskarria ere: kontratazio publikoa ezagutu, aztertu eta ikertzeko; kontratu publikoen 
arloko estatistikak egiteko; kontratazio publikoari buruzko informazioren arloan nazioko 
eta nazioarteko betebeharrak betetzeko; eta Administrazioaren beste organo batzuei 
egindako kontratuei buruzko datuak komunikatzeko, betiere gardentasun-printzipioari 
jarraiki. 

Erregistroa botere publikoen tresna izango da, kontratazio publikoaren prozedurak eta 
jardunbideak berrikusteko eta etengabe hobetzeko tresna; hornitzaileen 
eraginkortasuna, fidagarritasuna eta kalitatea aztertzeko tresna; eta merkatu publikoen 
gardentasuna eta lehiakortasuna gainbegiratzeko tresna. 

Aplikazio honetan, Kontratatzailearen Profila aplikaziotik bidaltzen den kontratu baten 
oinarrizko informazioa jasotzen da eta datuak bistaratzeko aukera ematen du, ez 
besterik. Aplikazioa Internet bidez baino ez da egongo eskuragarri. 
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2. Gogoeta orokorrak 

2.1. Arkitektura  

3

Alcance del sistema

Diseño Ficha Contrato,
Ficha Adjudicatario,

Ficha de Administración.
Formularios de búsqueda y   

Arquitectura de información

BEA Weblogic 11

Registro de Contratos del Sector Público Vasco (RCSP)

BBDD de Registro 
De Contratos

UDA

Aplicaciones existentes

Nuevas aplicaciones

Tareas de diseño

Publicación y 
Búsqueda 

Gestor de
Contenidos

Ficha Contrato

BBDD de Registro
Adjudicatarios

Ficha Adjudicatario

Entidades de Control

Ficha Administración
Publica

Internet

Explotación Registro de 
Contratos

Explotación Registro de 
Adjudicatarios

Jaso

Cuadro de 
Mando

Envío  
Informes a 
Entidades 
Control

Estandarizados 
por entidad 
de  control

Gestión  
manual de 
Contratos

CODICE 2.0

Gestión  Registro
Adjudicatarios

Gestor de 
Contenidos y portales

Control-M

Perfil de 
Contratante

Registro Oficial 
de Contratistas

Módulo 
Homogenización 

Información

API r01

Administración
Tablas

Habilitación
Temporal (UTE, ROC)

Usuario 
Empresas
Ciudadano
Auditores

Usuario 
Administraciones 

Públicas

Usuario 
Administrador

Trazabilidad

Núcleo

 

2.2. Aplikazioaren erabiltzaileak  

Profil posible bakarra dago aplikaziorako: 
 

 Enpresako erabiltzailea / herritarra, oro har 

Erabiltzaile horrek bilaketak (errazak edo konplexuak) egin ahal izango ditu 
Kontratuen Erregistroan, kontratu baten datuak kontsultatu, eta etorkizunean 
jakinarazpenak jasotzeko erregistratzeko aukera ere izango du. 

 



 

Kontratazio Publikoa Euskadin    3. orrialdea  
2012-07-03          

 

3. Kontratuak 

3.1. Kontratu kontsolidatuak 

 

 

Aukera honetan kontratu kontsolidatuak ikus daitezke. 

Erabiltzailea atal honetan sartzen denean, aplikazioan formulario bat agertuko da eta, 
formulario horretan, hainbat eremuren bitartez, eskuratu nahi d(it)uen kontratu 
kontsolidatua(k) bilatzeko aukera emango dion iragazkiak sartu ahal izango ditu. 
Horretaz gain, datuak bistaratzeko modua ere aukeratu ahal izango du: zabalduta 
kontratuaren oinarrizko informazioarekin, edo taula moduan. 
 

Bilaketa egindakoan, iragazkiaren baldintzak betetzen dituzten kontratu kontsolidatu 
guztien zerrenda agertuko da. 
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Taula: 

 

Zabalduta: 
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Kontratu bakoitzari dagokionez, pantailan honako informazio hau agertuko da: 

 Kontratuaren Egoera: Kontratua zer egoeratan dagoen: abian, 
esleituta/formalizatuta edo amaiturik 

 Boterea: botere esleitzailea. 

 Erakundea: erakunde sustatzailea. 

 Organoa: kontratazio-organoa 

 Kodea: Kontratuaren identifikazio-kodea 

 Titulua  

 Kontratu mota.  

Lehendik sortuta dagoen iragarki batean honako ekintza hauek egin daitezke: 

 Ikusi. Kontratuari buruzko datuak ikusteko aukera ematen du.  

 

Horretaz gain, bai zerrenda moduan, bai modu zabalduan, zerrendaren azpian RSS 
ikonoa ikus dezakegu. 
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Ikono horren gainean klik eginez gero, beste leiho bat zabalduko zaigu eta aplikazioan 
egin dugun kontratu-bilaketatik sortutako RSS bat agertuko da. 



 

Kontratazio Publikoa Euskadin    7. orrialdea  
2012-07-03          

 

 

RSS horretan, kontratu bakoitzetik honako datu hauek ikus ditzakegu: 

 Kontratuaren titulua. 

 Kontratuaren xedea. 

 Formalizazio-data.  

Tituluaren gainean klik eginez gero, hautatutako kontratuaren xehetasunetan sartuko 
gara eta zerrendako kontratua ikusteko ekintzaren gainean klik eginez gero ere bai. 

3.1.1. Ikusi kontratua 

Aukera honetara jotzean, aplikazioan beste leiho bat zabaltzen da eta hautatutako 
kontratuaren informazioa biltzen duten erlaitzak agertzen dira. 

Daturen bat ez baldin badago, pantailan ez da agertuko, baina atal oso batean ez 
badago datu bat bera ere, “Ez dago daturik” mezua agertuko da. 

Datuez gain, “Sarrera” atalean esteka bat aurkituko dugu; hain zuzen ere, 
“Kontratatzailearen profila” aplikazioan dagoen iragarkirako esteka. 

Goian, eskuinaldean, botere esleitzailearen logotipoa ikus daiteke modu batera.  
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Orriaren goiko aldean “Ikusi Fitxa osoa [+]” testuaren gainean klik eginda informazio 
osoa agertuko zaigu; erlaitzetan agertuko da, pantaila berean, datu guztiak honela 
antolatuta: 
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