
Poltsa konpostagarriz hornitzeko lizitazio iragarkia

1.- Erakunde esleitzailea.

a) Organismoa: Debagoieneko Mankomunitatea.
b) Espedientea bideratzen duen bulegoa: Idazkaritza Nagusia.
c) Dokumentazioa eta informazioa lortzea.

1.- Bulegoa: Debagoieneko Mankomunitateko Idazkaritza Nagusia.
2.- Helbidea: Nafarroa Etorbidea, 17.
3.- Herria eta posta-kodea: Arrasate-Mondragón, 20500.
4.- Telefonoa: 943793399.
5.- Telefaxa: 943770854.
6.- Korreo elektronikoa: kontratazioa@debagoiena.eus 
7.- Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: www.debagoiena.eus 
8.- Dokumentuak eta informazioa lortzeko epea: 2015/10/27.
9.- Espediente zenbakia: 2015/01 hornikuntzak.

2.- Kontratuaren xedea.

a) Kontratu-mota: hornikuntza kontratua.
b) Xedearen deskribapena: ekoizle txiki eta handien etxeko hondakin organiko

konpostagarria  biltzeko  hainbat  edukieratako  poltsa  konpostagarriz
hornitzea.

c) Lotekako  zatiketa  eta  zenbakia:  5  lote.  Kopurua  ez  da  aldez  aurretik
zehazten.
 1. LOTEA (10 l.ko poltsak)
 2. LOTEA (20 l.ko poltsak)
 3. LOTEA (40 l.ko poltsak)
 4. LOTEA (60 l.ko poltsak)
 5. LOTEA (120 l.ko poltsak)

d) Entregatzeko lekua: Debagoieneko Mankomunitatearen lurralde eremuan.
e) Kontratuaren  iraupena:  urtebete.  Eskaera  bakoitza  entregatzeko  epea:

hilabete.
f) Luzapenak: bai, bat urtebetez.
g) CPV: 18923100-6.

3.- Tramitazioa eta prozedura.

a) Tramitazioa: ohikoa.
b) Prozedura: irekia.
c) Enkante elektronikoa: ez.
d) Esleipen irizpideak: 

 Eskaintza ekonomikoa: %70.
 Poltsa konpostagarrien ezaugarri tekniko eta funtzionalak: %30.

o Poltsaren erresistentzia. Soldaduren eraginkortasuna tantaka ez
egiteko  eta  bere  sendotasuna  betetzen  ari  garenean  edozein
tentsiorengatik ireki ez dadin: 8 puntu.
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o Poltsak bilkaritik banatzeko erraztasuna, ebakitzerakoan haustura
edo urraturik gabe: 8 puntu.

o Poltsaren  benetako  neurriak  eta  edukiontzietara  hobeto
egokitzeko gaitasuna: 8 puntu

o Eskaturikoaren  gaineko  hobekuntzak,  poltsa  bakoitzaren
trazabilitatea  bermatuko  duen  sistema  ezartzeko  (adib.:  poltsa
zenbakituak): 6 puntu.

4.- Kontratuaren balioaren zenbatespena: 250.000 €, BEZ kanpo.

5.- Enkantearen oinarrizko aurrekontua: 

Lizitazio prezioa, BEZ gabe, loteetako bakoitzetik hornituko den unitate bakoitzeko, 
honako hau izango da:

 1. lotea (10 l.ko poltsa): 0,055 €/poltsa.

 2. lotea (20 l.ko poltsa): 0,15 €/poltsa.

 3. lotea (40 l.ko poltsa): 0,20 €/poltsa.

 4. lotea (60 l.ko poltsa): 0,35 €/poltsa.

 5. lotea (120 l.ko poltsa): 0,45 €/poltsa.

6.- Bermeak. 
 Behin behinekoa: ez da eskatzen.
 Behin betikoa: aurreikusitako oinarrizko aurrekontuaren %5a, lote ezberdinen 

artean proportzioan banatuta.

7.- Kontratistaren berariazko betebeharrak.

Kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala: 

o Arrisku  profesionalengatik  kalte-ordainetarako  500.000  €-ko  edo  zenbateko
handiagoko asegurua.

o Azken  hiru  urteetan  kontratu  honen  xede  den  horniketaren  antzekoak  egin
izana egiaztatzea.

8.- Eskaintzak edo parte hartzeko eskariak aurkeztea.

a) Aurkezteko epea: 2015/10/27.
b) Aurkezteko era: Administrazio Klausula Partikularren Agirian zehaztutakoa.
c) Aurkezteko lekua: 

1.- Bulegoa: Debagoieneko Mankomunitatea, Idazkaritza Nagusia.
2.- Helbidea: Nafarroa Etorbidea, 17.
3.- Herria eta posta kodea: Arrasate-Mondragón, 20500.

d) Enkantegileak bere eskaintzari eutsi beharko dion epea: 3 hilabete.



9.- Eskaintzak irekitzea.

a) Deskribapena:  B gutun-azala irekitzea, “Balio-judizioa egin beharra 
dakarten irizpideei buruzko dokumentazioa”.

b) Erakundea: Debagoieneko Mankomunitatea. Nafarroa Etorbidea, 17.
c) Herria: Arrasate-Mondragón, 20500.
d) Data eta ordua: 2015/11/02, 10:00etan. 

10.- Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu beharko ditu.

11.- “Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera” iragarkia bidali zeneko data: 
2015/09/03. 

Arrasate, 2015eko irailak 4a.- Lehendakaria.


