
 

 

Alboko kargako ibilgailuen bidez etxeko hondakinak jasotzeko edukiontziz 
hornitzeko kontratuaren formalizazioa 

 
 

1.- Erakunde esleitzailea. 
 

a)  Organismoa: Debagoieneko Mankomunitatea. 
b)  Espedientea bideratzen duen bulegoa: Idazkaritza Nagusia. 
c)  Espediente zbkia.: 2014/01 hornikuntzak 
d)  Kontratatzailearen Profileko Internet helbidea: www.debagoiena.com. 

 
2.- Kontratuaren xedea. 
 

a)  Kontratu-mota: hornikuntza kontratua. 
b)  Xedearen deskribapena: alboko kargako ibilgailuen bidez etxeko hondakin 

zatikiak jasotzeko edukiera desberdineko edukiontziz hornitzea. 
c)  CPV kodea: 34928480. 
d)  Lizitazio iragarkiaren argitalpen bitartekoa: Europar Batasunaren Aldizkari 

Ofiziala, Estatuko Aldizkari Ofiziala, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala eta 
Kontratatzailearen Profila. 

e)  Iragarkiak argitaratu zireneko datak : 2014/06/07; 2014/06/16 eta 
2014/06/20. 

 
3.- Tramitazioa eta prozedura. 
 
 a) Tramitazioa: ohikoa. 

b) Prozedura irekia. 
. 
4.- Kontratuaren aurreikusitako balioa: 661.460 €, BEZ kanpo. 
 
5.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: BEZ gabe. 
 

Hornidurako unitate bakoitzaren lizitazio prezioa honako hau izango da: 

• 2.000 l inguruko edukiera duen edukiontziaren unitateak zatiki organikoa 
jasotzeko:  Zenbateko garbia: 800 € unitateko. Guztira: 968 €/unitateko. 

• 2.000 l inguruko edukiera duen edukiontziaren unitateak, errefus zatikia 
jasotzeko:  Zenbateko garbia: 800 € unitateko. Guztira: 968 €/unitateko. 

• 3.000 l inguruko edukiera duen edukiontziaren unitateak ontzi arinak jasotzeko:  
Zenbateko garbia: 900 € unitateko. Guztira: 1.089 €/unitateko. 

• 3.000 l inguruko edukiera duen edukiontziaren unitateak paper-kartoi zatikia 
jasotzeko:  Zenbateko garbia: 900 € unitateko. Guztira: 1.089 €/unitateko. 

• 2.000 l inguruko edukiera duten edukiontzien sarrerak elektronikoki 
kontrolatzeko unitateak:. Zenbateko garbia: 160 € unitateko. Guztira: 193,60 
€/unitateko. 

• Sarrerak kontrolatzeko elementu osagarrien multzoa: txartela, txartel 
kodetzaileak eta inprimagailua:  11.000 txartel, 2 kodetzaile eta inprimagailua 
bat, funtzionatzeko behar duen softwarearekin: Zenbateko garbia: 8.000 €. 
Guztira: 9.680 € 

 
 



 

 
 
6.- Kontratuaren formalizazioa: 
 

a)  Esleipen data: 2014ko urriaren 6a. 
b)  Kontratua sinatu zeneko data: 2014ko urriaren 28a. 
c)  Kontratista: PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. 
d)  Esleipenaren zenbatekoa:  

Hornidurako unitate bakoitzaren lizitazio prezioa honako hau izango da: 

• 2.000 l inguruko edukiera duen edukiontziaren unitateak zatiki organikoa 
jasotzeko:  Zenbateko garbia: 665,50 € unitateko. Guztira: 805,26 
€/unitateko. 

• 2.000 l inguruko edukiera duen edukiontziaren unitateak, errefus zatikia 
jasotzeko:  Zenbateko garbia: 665,50 € unitateko. Guztira: 805,26  
€/unitateko. 

• 3.000 l inguruko edukiera duen edukiontziaren unitateak ontzi arinak 
jasotzeko:  Zenbateko garbia: 763,50 € unitateko. Guztira: 923,84 
€/unitateko. 

• 3.000 l inguruko edukiera duen edukiontziaren unitateak paper-kartoi zatikia 
jasotzeko:  Zenbateko garbia: 763,50 € unitateko. Guztira: 923,84 
€/unitateko. 

• 2.000 l inguruko edukiera duten edukiontzien sarrerak elektronikoki 
kontrolatzeko unitateak:. Zenbateko garbia: 160 € unitateko. Guztira: 193,60 
€/unitateko. 

• Sarrerak kontrolatzeko elementu osagarrien multzoa: txartela, txartel 
kodetzaileak eta inprimagailua:  11.000 txartel, 2 kodetzaile eta 
inprimagailua bat, funtzionatzeko behar duen softwarearekin: Zenbateko 
garbia: 8.000 €. Guztira: 9.680 € 

e)  Eskaintza esleipendunaren abantailak: ekonomikoki onuragarriena. 
 

 
    Arrasate, 2014ko azaroak 11.- Lehendakariak. 


