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SAN MARKOKO MANKOMUNITATERAKO ETXEKO ONTZI ARIN 
ETA PAPER-KARTOIAREN GAIKAKO BILKETAREN 
EDUKIONTZIEZ HORNITZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA 
 
 
1.- AGIRIAREN XEDEA 
 
Agiri honen xedea lehiaketa publikoaren bidez etxeko ontzi arin eta paper-
kartoiaren gaikako bilketarako gainazaleko edukiontzien hornidura kontratatzea 
da. San Markoko Mankomunitateak udalerriei eskaintzen dien zerbitzuan 
edukiontzien beharrak erantzutea du helburu. 
 
 
2.- HORNIDURAREN NORAINOKOA ETA EDUKIA 
 
Etxeko ontzi arin eta paper-kartoiaren hondakinak gaika biltzeko gainazaleko 
edukiontziak erostea, ondoren zehazten diren mota eta unitate-kopuruaren 
arabera: 
 
Gutxi gorabehera 3 m³-ko edukiera duten edukiontziak, albotik jasotzen duen 
ibilgailuarekin biltzeko normalizatuak, Agiri honek 3. atalean xedatzen dituen 
ezaugarrien arabera. 
 
Hornitu beharreko edukiontzien kopurua guztira gutxienez 100 unitatekoa (50 
unitate paper-kartoirako eta 50 unitate etxeko hondakin arinetarako) izango da. 
 
Edukiontziak egin behar duten funtzioarekin bat datozen ezaugarri teknikoak 
beteko dituzte, besteak beste: mota, kolorea, bilketa-sistema, ezaugarri 
teknikoak eta estetikoak, etab. Horiek guztiak Agiri honen 3. atalean aipatzen 
dira. 
 
 
3.- ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK. 
 
3.1. Hornitu beharreko edukiontzien ezaugarri teknikoak. 
 

● Edukiontziek barnean gutxienez 3 m³-ko edukiera erabilgarria izango 
dute eta kontrolerako erakunde baimenduak ziurtatu beharko du. 

 
● Edukiontziak altzairu galvanizatuko xaflarekin fabrikatuko dira, 

korrosioarekiko erresistentzia, iraunkortasuna, garbitzeko eta 
mantentzeko erraztasunak bermatzeko. 

 
● Edukiontziaren gorputzaren kolorea grisa izango da bi kasuetan eta 

estalkien kolorea aldatuko da, horia ontzi arinen bilketara 
bideratuetarako eta urdina paper-kartoiaren bilketara bideratuak 
daudenetarako. Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoek fabrikatzaileak 
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eskura dituenen artean koloreen tonuak aukeratuko dituzte. Bukatua 
erabat leuna eta distiratsua izango da. 

 
● Metalezko elementu guztiak (burdineria) gutxienez altzairu 

galvanizatukoak izango dira eta korrosioarekiko erresistentzia 
bermatua geldituko da. 

 
● Estalkiak blokeatzeko gailua izango dute, erabiltzaileek ez irekitzeko, 

desiragarria ez bada. Estalkiek ez dute kirtenik izango eta edukiontzia 
ez da oinpekoz hornituko, erabiltzaileak ez irekitzeko. 

 
● Diseinuak euste-sistema ziurtatuko du. Edukiontziak lurzoruarekin 

igurtzimendu nahikoa izango du, lekualdaketak saihesteko. 
 
● Edukiontziek aurreko bi aldeetan San Markoko Mankomunitatearen eta 

edukiontziak xede duen gaikako bilketari dagokionaren anagramak 
izango dituzte. Anagramen diseinua Mankomunitateak eskuratuko du. 
Gainera, goi-kalitateko segurtasun-banda islatzaileak izango ditu lau 
ertzetan, baita kamioi biltzailea zentratzeko banda eta “aparkatzea 
debekatuta” piktograma ere. Logotipoak errotulatu eta seinaleztatzeko 
erabil daitezkeen espazioak zehaztuko dira. 

 
● Materiala isurtzeko ahoak estalkiez edo beste edozein gailuz hornituko 

dira, euri-ura eta airea saihestu edo sartzeko zailtasunak izateko. 
Helburua, batetik, barrualdean sua berehala ez sakabanatzea eta, 
bestetik, edukiontzia ez ikustea da. Dimentsioak fabrikatzaileak 
proposatu beharko ditu, baina materiala, paper-kartoirako 
edukiontziaren kasuan merkataritzako kartoi tolestua barne, zailtasunik 
gabe sartzeko aukera emango dute. 

 
● Bi betetze-ahoen posizioak eta altuerak modu egokian iristea 

ahalbidetuko dute, posizioa edozein izanik. Ildo horri jarraiki, zailtasunik 
gabe poltsekin iristeko altuera erosoan egongo dira. Horiek izanez 
gero, edukiontziak pertsona minusbaliatuek erabili ahal izateko 
konponbideak zehaztuko dira. 

 
● Eskaintzaileek bildu behar diren bi zatietarako (papera-kartoia eta 

ontziak) edukiontzien modelo berdina aurkeztuko dute, hondakinak 
sartzeko beharrezkoak diren aldaketekin estalkietan. 

 
 

3.2. Aurkeztu beharreko informazioa, dokumentazioa eta lagina. 
 
Eskaintzaileek beren eskaintzetan aurreko atalean deskribatzen diren 
zehaztapen teknikoak aipatu beharko dituzte eta arestian deskribatutakoez 
gain, hornitu beharreko edukiontzien hurrengo ezaugarri teknikoak zehaztu 
beharko dira: 
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• Eskainitako edukiontziaren dimentsioa eta hornidurak dituen elementu 
guztien krokis mugatua. 

 
• Gauzatze- eta fabrikazio-sistema, egiteko materialak, lodierak, 

kalitateak (loturen sendotasuna eta hermetikotasuna: etengabeko 
soldadura, puntuka, etab.,) edukiontzia osatzen duten elementuen 
bukatuak. 

 
• Edukiontzia beroan galvanizatzeko erabilitako sistema edo metodoa. 

 
• Gainazala bukatzeko eta edukiontziak margotzeko erabilitako sistema 

edo metodoa. 
 

• Erretzearekiko erresistentzia eta erresistentzia mekaniko, konpresio 
eta abarrekiko ezaugarriak. 

 
• Edukiontziaren pisua hutsean. Edukiontziaren erresistentzia 

mekanikoaren irizpideari erreparatuz, gehieneko pisua. 
 

• Estalkiak ez irekitzeko mekanismorako konponbidea. 
 

• Deskribapen grafikoa, edukiontziaren planoak eta argazkiak koloretan 
erabiliz. 

 
• Produktuaren ohiko erabilerarekin zahartze-epea. 

 
• Eskaintzen diren edukiontziak zer udalerri/eskualde/tokiko 

erakundeetan jarriak dauden zehaztuko da. Instalazioaren urtea eta 
kudeatzen dituen erakundea azalduko dira. 

 
● Edukiontziak mantentzeko gutxi gorabehera urteko kostuak. 
 
• Anagramen inprimaketa-sistema. 

 
• Arestian deskribatutako ezaugarriez gain, enpresa eskaintzaileak 

interesgarritzat jotzen duen dokumentazio guztia erants dezake, 
horniduraren kalitatea, materialak, saiakuntzak, probak, etab. 
areagotzen baditu. 

 
•  Hornidura hobetzen duten beste prestazio batzuk. 
 
● Eskaintzaileek, ABAren “A, Kontratatzeko Gaitasuna eta Kaudimena” 

gutun-azala ireki eta kontratazio-mahaiak eskaintza onartu ondoren, 
Mankomunitateak adierazitako instalazioetan eskainitako 
edukiontziaren modeloari dagokion ale bat entregatu beharko dute, 
hobe aztertu eta balioztatzeko. Lekualdaketan, entregan eta eramatean 
sortutako gastu guztiak eskaintzailearen kargura izango dira. 



 

 
Albotik jasotzeko eduk. hornitzeko baldintza teknikoen agiria 5 

 
Horrekin guztiarekin, eskaintzaileek beren eskaintzetan oinarrian hurrengo 
dokumentazioa aurkeztuko dute baldintza ekonomiko administratibo berezien 
agirian xedatutako moduan: 

 
• Txostena: zehatz-mehatz deskribatuko da, Agirian zehaztutakoarekin bat 

beharrezkoa den dokumentazio grafikoa erantsiz. Aurrekoaren harira, 
eskatzen diren ezaugarri teknikoekiko ondo moldatzen dela eta horiek 
betetzen dituela zehaztuko da. 

 
• Eskainitako edukiontziari buruzko modeloaren edukierari dagokion ziurtagiri 

homologatua. 
 
• Edukiontziaren ordezko guztien prezioen zerrenda eta indarraldiaren epea. 

 
• Emate-epea. 

 
• Beste edozein informazio gehigarri, eskaintzak hobe ezagutu eta 

balioztatzeko egokitzat jotzen bada. 
 
Eskaintzan argi eta garbi bereizia eta xehatua ez dagoen ezaugarri, alderdi 
tekniko edo hobekuntzarik ez da balioetsiko, hau da, eskaintzaileak aurkeztuz 
gero, merkataritzarako katalogo eta liburuxka orokorretan dagoen informazioa 
ez da kontuan hartuko. 

 
 

4.- BERMEAREN EPEA, ARRETA TEKNIKOAREN ZERBITZUA ETA 
MANTENTZE-LANAK 

 
 Gutxienez URTEBETEKO (1) guztizko bermea. 
 
 Harrera aurkeztu eta onartutako eskaintzaren arabera edukiontziak muntatu eta 

funtzionamendu orokorraren probak egin ostean egingo da. Emaitza aldekoa 
bada, San Markoko Mankomunitateak hornidura hartutzat joko du eta orduan 
berme-epeari ekingo zaio.  

 
 Bermearen barruan ordezkoak eta eskulana sartuko dira, edukiontziak dauden 

tokiraino langile adituen joan-etorriak barne. Gauza bera gertatuko da 
garrantziaren arabera, konpondu beharreko lekuraino joan behar badute, 
betiere akatsa fabrikazioari edo muntaketari egozten zaionean. Sortutako gastu 
guztiak esleipendunaren kargura lirateke. 

 
 Proposamen teknikoak Mankomunitateari eskainiko zaion arreta teknikoari 

buruzko alderdiak zehaztu beharko ditu. 
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5.- HORNIDURA GAUZATZEKO EPEA 
 
Edukiontzi guztiak emateko epea gehienez 2 hilabetekoa izango da, kontratua 
sinatu eta hurrengo lanegunetik zenbatzen hasita. 
 
 
 
6.- BERMEAREN EPEAN AKATSAK 

 
1. Bermearen epean hornitutako ondasunetan akatsak antzeman eta 

egiaztatzen badira, San Markoko Mankomunitateak esleipendunari 
egokiak ez direnak berri edo konpon ditzan erreklamatzeko eskubidea 
izango du. 

 
2. Bermearen epean esleipendunak hornitutako ondasunen aplikazioa 

ezagutzeko eskubidea du eta entzuna izateko eskubidea izango du. 
 

3. Bermearen epean kontratazio-organoak akatsen ondorioz eta 
esleipendunari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik hornitutako ondasunak 
helbururako gaituak ez daudela uste badu eta, gainera, ustez ondasunak 
konpondu eta berritzearekin nahikoa izango ez dela pentsatzen badu, 
epea amaitu baino lehen ondasunak bazter ditzake. Kontratistaren kontura 
utziko ditu eta ordaintzez salbuetsia geldituko da. Ordaindua egonez gero, 
ordaindutako prezioa berreskuratzeko eskubidea du. 

 
4. Bermearen aldia San Markoko Mankomunitateak artikulu honetako 1. eta 

3. ataletan aipatzen duen eragozpenik jarri edo salaketarik egin gabe 
amaitzen bada, kontratistari hornitutako ondasunengatik erantzukizunez 
salbuetsiko zaio. 

 
 
 
7.- BERRITZE-HORNIDURAK 
 
Lehiaketaren esleipendunak parte-hartze hutsarengatik kontratu guztia hartzen 
den unetik 5 urteko epean erosketaren xede diren edukiontziak berritzeko 
elementuez hornitzeko konpromisoa hartzen du eta ordezkoa eskatu ondoren, 4 
astetik beherako epean entregatu beharko du.  
 
 

Donostian, 2016ko martxoan. 


