
 

 

 

Ekoizle txiki eta handiek sorturiko etxeko hondakinen zatikiak biltzeko 
edukiontziz hornitzeko kontratuaren formalizazioa 

 
 

1.- Erakunde esleitzailea. 
 

a)  Organismoa: Debagoieneko Mankomunitatea. 
b)  Espedientea bideratzen duen bulegoa: Idazkaritza Nagusia. 
c)  Espediente zbkia.: 2014/03 hornikuntzak 
d)  Kontratatzailearen Profileko Internet helbidea: www.debagoiena.com. 

 
2.- Kontratuaren xedea. 
 

a)  Kontratu-mota: hornikuntza kontratua. 
b)  Xedearen deskribapena: ekoizle txiki eta handiek sortutako etxeko 

hondakinen zatiki edo frakzio desberdinak biltzeko, hainbat edukieratako 
edukiontziz hornitzea.  

c)  Lizitazio iragarkiaren argitalpen bitartekoa: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala eta 
Kontratatzailearen Profila. 

d)  Iragarkia argitaratu zeneko data : 2014ko uztailak 15. 
 
3.- Tramitazioa eta prozedura. 
 
 a) Tramitazioa: ohikoa. 

b) Prozedura irekia. 
. 
4.- Kontratuaren aurreikusitako balioa: 74.500 €, BEZ kanpo. 
 
5.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: BEZ gabe. 
 

• 1. LOTEA (10 l.ko edukiontzia)…………………3 €/unitatea. 
• 2. LOTEA (20 l.ko edukiontzia)…………………7 €/unitatea. 
• 3. LOTEA (40 l.ko edukiontzia)…………………9 €/unitatea. 
• 4. LOTEA (60 l.ko edukiontzia apala)…………35 €/unitatea. 
• 5. LOTEA (80-90 l.ko edukiontzia)…………….40 €/unitatea. 
• 6. LOTEA (120 l.ko edukiontzia)………………50 €/unitatea. 
• 7. LOTEA (240 l.ko edukiontzia)………………60 €/unitatea. 
• 8. LOTEA (360 l.ko edukiontzia)………………70 €/unitatea. 
• 9. LOTEA  

o 1.000 l.ko edukiontzia taparik gabe……………..230 €/unitatea. 
o 1.000 l.ko edukiontziaren pedala………………….50 €/unitatea. 
o 1.000 l.ko edukiontziaren tapa arrunta……………20 €/unitatea. 
o 1.000 l.ko edukiontziaren leiho txikidun tapa……..90 €/unitatea 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
6.- Kontratuaren formalizazioa: 
 
1 lotea: 
 

a)  Esleipen data: 2014ko urriak 17. 
b)  Kontratua sinatu zeneko data: 2014ko urriak 24. 
c)  Kontratista: ID WASTE, S.L. 
d)  Esleipenaren zenbatekoa, BEZ kanpo: 2,32 €/unitatea. 
e)  Eskaintza esleipendunaren abantailak: onartutako eskaintza bakarra. 

 
2 lotea: 
 

a)  Esleipen data: 2014ko urriak 17. 
b)  Kontratua sinatu zeneko data: 2014ko urriak 24. 
c)  Kontratista: ID WASTE, S.L. 
d)  Esleipenaren zenbatekoa, BEZ kanpo: 4,72 €/unitatea. 
e)  Eskaintza esleipendunaren abantailak: onartutako eskaintza bakarra. 
 

3 lotea: 
 

a)  Esleipen data: 2014ko urriak 17. 
b)  Kontratua sinatu zeneko data: 2014ko urriak 24. 
c)  Kontratista: ID WASTE, S.L. 
d)  Esleipenaren zenbatekoa, BEZ kanpo: 6,64 €/unitatea. 
e)  Eskaintza esleipendunaren abantailak: ekonomikoki onuragarriena. 

 
4 lotea: 
 

a)  Esleipen data: 2014ko urriak 17. 
b)  Kontratua sinatu zeneko data: 2014ko urriak 24. 
c)  Kontratista: ID WASTE, S.L. 
d)  Esleipenaren zenbatekoa, BEZ kanpo: 33,36 €/unitatea. 
e)  Eskaintza esleipendunaren abantailak: ekonomikoki onuragarriena. 

 
5 lotea: 
 

a)  Esleipen data: 2014ko urriak 17. 
b)  Kontratua sinatu zeneko data: 2014ko urriak 24. 
c)  Kontratista: CONTENUR, S.L. 
d)  Esleipenaren zenbatekoa, BEZ kanpo: 22 €/unitatea. 
e)  Eskaintza esleipendunaren abantailak: ekonomikoki onuragarriena. 
 

6 lotea: 
 

a)  Esleipen data: 2014ko urriak 17. 
b)  Kontratua sinatu zeneko data: 2014ko urriak 24. 
c)  Kontratista: PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.  
d)  Esleipenaren zenbatekoa, BEZ kanpo: 22 €/unitatea. 
e)  Eskaintza esleipendunaren abantailak: ekonomikoki onuragarriena. 



 

 
 
7 lotea: 
 

a)  Esleipen data: 2014ko urriak 17. 
b)  Kontratua sinatu zeneko data: 2014ko urriak 24. 
c)  Kontratista: PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.  
d)  Esleipenaren zenbatekoa, BEZ kanpo: 29,80 €/unitatea. 
e)  Eskaintza esleipendunaren abantailak: ekonomikoki onuragarriena. 

 
8 lotea: 
 

a)  Esleipen data: 2014ko urriak 17. 
b)  Kontratua sinatu zeneko data: 2014ko urriak 24. 
c)  Kontratista: PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.  
d)  Esleipenaren zenbatekoa, BEZ kanpo: 45,50 €/unitatea. 
e)  Eskaintza esleipendunaren abantailak: ekonomikoki onuragarriena. 

 
9 lotea: 
 

a)  Esleipen data: 2014ko urriak 17. 
b)  Kontratua sinatu zeneko data: 2014ko urriak 24. 
c)  Kontratista: CONTENUR, S.L.  
d)  Esleipenaren zenbatekoa, BEZ kanpo:  

• 1.000 l.ko edukiontzia taparik gabe……………..125 €/unitatea. 
• 1.000 l.ko edukiontziaren pedala………………….28 €/unitatea. 
• 1.000 l.ko edukiontziaren tapa arrunta……………15 €/unitatea. 
• 1.000 l.ko edukiontziaren leiho txikidun tapa……..53 €/unitatea 

e)  Eskaintza esleipendunaren abantailak: ekonomikoki onuragarriena. 
 

    Arrasate, 2014ko azaroak 10a.- Lehendakariak. 


