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SAN MARKOKO MANKOMUNITATERAKO ONTZI ANITZETARAKO 
EDUKIONTZIETATIK LANDARE-OLIO ERABILIA GAIKA BILTZEKO 
ZERBITZUAREN KONTRATAZIOARI BURUZKO ADMINISTRAZIO-
BALDINTZA BEREZIEN ORRIA 
 
 

I.- KONTRATUAREN EDUKIA 
 
 

 
1. KONTRATUAREN XEDEA, IZAERA ETA LEGE-ARAUBIDEA 
 
1.1 Orri honen arabera egindako kontratuak San Markoko Mankomunitaterako herri-bidean jarriak 
dauden ontzi anitzetarako edukiontzietatik landare-olio erabiliak gaika biltzeko zerbitzuaren 
kontratazioa du xede. 
 
1.2 Prestazioa Orrian eta horrekin batera doan baldintza teknikoen orrian agertzen diren 
baldintzen arabera eskainiko da. 
 
1.3 Orri honek aipatzen duen kontratua zerbitzuen administrazio‐kontratu da. 

Zenbatekoa kontuan hartuta, kontratua erregulazio harmonizatuaren araberakoa izango da. 

1.4 CPV: 15413000 Landare-koipe edo -olioen hondakin solidoak. 
 
 
2. ERAKUNDE KONTRATUGILEA ETA KONTRATAZIO-ORGANOA 
 
Erakunde kontratugilea SAN MARKOKO MANKOMUNITATEA (aurrerantzean, San 
Markoko Mankomunitatea edo Mankomunitatea, bereizketarik gabe).  
 
Kontratazio Organoa SAN MARKOKO Mankomunitateko Batzarra da.  
 
 
 
 
 
3. KONTRATUAREN EPEA 
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Kontratuak lau (4) urte iraungo ditu. Epea zerbitzua egiaz eskaintzen den unetik zenbatzen hasiko 
da.  
 
Kontratua urtebetez bitan (2) ondoz ondo luzatu ahal izango da, bi aldeek hala adostuz gero. Ildo 
horri jarraiki, kontratuaren gehieneko epea sei (6) urtekoa izango da.   
 
 
4. KONTRATUAREN AURREKONTUA ETA KALKULATUTAKO BALIOA 
 
Eskaintzaileak San Markoko Mankomunitatearen aldeko prezioa (bildutako tonako euroak) eskain 
dezake eta esleipen-irizpideekin bat balioetsi ahal izango da. 
 
3/2011 Errege Dekretu Legegileak, azaroaren 14koak, Sektore Publikoaren Kontratuei 
buruzko Legearen testu bateratua onartzen duenak (aurrerantzean SPKLTB), 88. artikuluan 
aurrez ikusten duenerako, kontratuaren gutxi gorabeherako balioa 399.154,38 €-koa da, BEZ 
kanpo.  
 
Aurrekontua SPKLTBk 88.5.a) artikuluan xedatutakoarekin bat kalkulatu da, hau da, aurreko 
hamabi hilabeteetan esleitutako antzeko kontratuen egiazko balioari erreparatu zaio, 
kontratuaren iraupen osoa (lau urte gehi luzapenen ondorioz izan daitezkeen beste bi) kontuan 
hartuta.  
 
 
5. FINANTZAZIOA 
 
Kontratuak San Markoko Mankomunitatearentzat ez du kosturik izango eta, beraz, ez da 
aurrekontu-finantzaketarik behar. 
 
 
6. PREZIOA ORDAINTZEA 
 
Esleipenaren ondoriozko prezioa San Markoko Mankomunitateari bi zatitan ordainduko zaio: 
bata seigarren hilabetea baino lehenago eta bestea kontratuaren urte bakoitzaren azkeneko 
hilabetea baino lehen. Horretarako, Mankomunitateak kontu bat definituko du. Hori guztia 
egin beharko da Mankomunitateak berak aldez aurretik eskerik egin gabe. 
 
 
7. PREZIOAK BERRAZTERTZEA 
 
Kontratistak merkatuan lortzen duen itzulera ekonomikoa kontratuaren hasierako 
egoerarekiko % 25etik gora gehitu edo murrizten bada, proposatutako zenbatekoa proportzio 
berean aldatu ahal izango da kontratazio-datarekiko urteko aldietan. (San Markoko 
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Mankomunitateak ez dio inoiz kontratistari arrazoi horrengatik ordainduko). Adibide modura, 
% 28 aldatuz gero, esleipendunak proposatutako prezioa % 28an moldatu beharko du. 
 
 
8. BEHIN BETIKO BERMEA 
 
Hartutako eginbeharrak betetzen direla bermatzeko, kontratuaren esleipendunak behin betiko 
bermea osatu beharko du eta, BEZ kanpo, esleipen-zenbatekoaren % 5 izango da. 
  
Bermea osatzeko hamar laneguneko epea egongo da, San Markoko Mankomunitateak xede horrez 
egindako eskea jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. SPKLTBk 96. artikuluan xedatutako 
edozein bitarteko erabiliz osatu ahal izango da. 
 
Abal-moduan aurkeztuz gero, Orri honetan I. Eranskin bezala sartutako eredura moldatu beharko 
da. 
 
Bermea SPKLTBk 102. artikuluan xedatutakoaren arabera itzuliko da, berme-epea amaitu eta 
kontratistak bere kontratu-eginbehar guztiak betetzen dituenean. 
 
Esleipendunari eska dakizkiokeen zigorrak edo kalte-ordainak bermearekin ordaindu behar badira, 
honek hori dagokion zenbatekoan berritu edo gehitu beharko du, gauzatzen den unetik hamabost 
egun naturalen buruan. Bestela, ebazteko arrazoia izango da. 

 
Kontratua aldatzearen ondorioz prezioa aldatzen bada, bermea doitu beharko da, aldatutako prezio 
berriarekin proportzioa izateko. Hori enpresaburuari aldaketaren erabakia jakinarazten zaion unetik 
hamabost egun naturalen buruan egin beharko da. 

 
Orri honek aurrez ikusten ez duenerako, SPKLTBk 95. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa 
aplikatuko da. 
 
 
9. KONTRATUA GAUZATZEA 
 
Kontratu honen xede diren lanak esleipendunaren arrisku eta zorira gauzatuko dira, prezioa 
aldatzeko edo kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik izan gabe, arloan indarreko legeria 
aplikagarriak aipatutako arrazoi bat gertatzen denean izan ezik. 
 
 
10. KONTRATISTAREN LAN-BETEBEHARRAK 
 
Kontratuaren xedea betetzeko erabiltzen dituen langileei dagokienez, esleipendunak lanaren, 
gizarte-segurantzaren, lanean segurtasun eta osasunaren eta lan-arriskuen prebentzioaren 
arloan indarrean dauden xedapenak bete beharko ditu. Halaber, kontratuaren indarraldian 
onartutakoei erreparatu beharko zaie. Ildo horri eutsiz, xedapen horiek betetzen direla 
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zaintzeko berariaz organoak osatuko dira eta lan-zentro bakoitzean legezko xedapen horiek 
guztiak betetzeko esleipendunak langile prestatuak atxiki beharko ditu. 
 
Esleipendunak, bere langileek edo, hala badagokio, azpikontratistek ala beren langileek 
eginbehar horiek betetzen ez badituzte edo lanaren, gizarte-segurantzaren, lanean segurtasun 
eta osasunaren eta lan-arriskuen prebentzioaren arloetan xedapenak hausten badituzte, 
Mankomunitateak ez du erantzukizunik izango eta kontratista-esleipendunak izango du ardura 
bakarra, bai Mankomunitatearen beraren aurrean, bai lan-administrazioaren, Gizarte 
Segurantzaren, Mutuen eta abarren aurrean, baita hirugarrenen edo edozein kalteturen aurrean 
ere. 
 
Era berean, esleipendunaren erantzukizuna da langileek lanean segurtasunaren, higienearen 
eta osasunaren arloan indarreko araudia eta Kontratazio Organoak funtzionamendu 
orokorrerako egin dezakeen araudia betetzea. 
 
Langile guztiak esklusiboki enpresa kontratistaren mendekoak izango dira eta, beraz, 
enpresaburuari atxikitako eskubideak eta betebeharrak izango ditu; hala, lan-harremanen edo 
gainerako betebeharren ondorioz San Markoko Mankomunitateari erreklamazioa egiteko ez da 
aukerarik izango. 
 
Prestazioa gauzatzen diharduten langileekin zerikusia duen edozein ezbehar edo 
erreklamazioren (judiziala edo judizioz kanpokoa) aurrean esleipenduna arduradun bakarra da. 
Edozelan ere, Mankomunitateak ez du zuzenean edo zeharka enpresa kontratistak lanaren 
(lanean segurtasunari, higieneari eta osasunari dagokiona barne), Gizarte Segurantzaren edo 
zergen arloetan hartutako inolako erantzukizunik onartuko. Aldi berean, prestazioa 
gauzatzearen ondorioz sortutako ezbeharren erantzukizunak enpresa kontratistak onartuko ditu 
esklusiboki. 
 
 
11. KONTRATUA LAGATZEA 
 
Kontratuaren ondorioz sortutako eskubideak eta betebeharrak bakarrik hirugarren bati laga 
dakizkioke, betiere SPKLTBk 226. artikuluan eskatutako ustezkoak eta baldintzak betetzen 
badira eta lagapenaren ondorioz merkatuan lehia egiaz mugatzen ez bada. Nolanahi ere, ezin 
daiteke hirugarren bati egindako lagapena onar, kontratistaren ezaugarriak nabarmenki 
aldatzen badira eta horiek kontratuaren funtsezko elementua badira.   
 
 
12. KONTRATISTAREN BESTE BETEBEHAR BATZUK  
 
-  Kontratista garatutako lanen kalitate teknikoaz eta kontratua garatzeko orduan, ez-egite, 

akats, metodo desegoki edo ondorio okerrak direla-eta, Administrazioak edo hirugarrenek 
izan ditzaketen ondorioez arduratuko da. Bakarrik erantzukizunez salbuetsiko zaio, 
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akatsak Administrazioak emandako aginduaren edo berak ezarritako baldintzen ondorio 
zuzena direnean.  

 
-  Kontratua behar bezala garatu eta betetzeko kontratistak egokitzat jotzen dituen zerbitzuak 

(hala nola lan- edo informazio-bileratan parte hartzea) eskaini beharko ditu, ordainketa 
gehigarria jasotzeko eskubiderik izan gabe. Betebehar hori berme-epea amaitu arte 
mantenduko da.  

 
-  Kontratua gauzatzeko izan dezakeen informazioari eta kontratuan izaera hori ematen 

zaionari dagokionez, kontratistak konfidentzialtasuna errespetatu beharko du. Gauza bera 
gertatuko da izaera kontuan hartuta modu berean tratatu behar denarekin. 

 
Bereziki, konfidentzialtzat joko dira eta, beraz, ezingo dira argitaratu edo zabaldu, kontratua 
gauzatzeko kontratistari edozein euskarritan eskuratzen zaizkion informazio, dokumentu, 
artxibo edo zehaztapenak. 

 
Konfidentzialtasuna behin betirako izango da. 
 
Isiltasun profesionala hausteagatik sortutako kalte-galeren ondorioz kontratistak 
administrazioari eta nahasitako pertsonei kalte-ordaina eman beharko die.  
 

- Nolanahi ere, kontratistak bere gain hartuko du kontratuaren indarraldian bere jardueren 
esparruan eta bere kontura nahiz erabakiz edozein datu pertsonal tratatzearen ondorioz 15/1999 
Lege Organikoak, abenduaren 13koak, Datu Pertsonalak Betetzeari buruzkoak (aurrerantzean 
DBLO), eta garapen-araudiak aurrez ikusitako eginbeharrak betearaztea, tratamenduaren 
arduraduna den heinean. Hori guztia Orri honek 26. baldintzan berariaz xedatutakoa alde batera 
utzi gabe. 

 
- Zerbitzuak hitzartutako jarraipenez eskainiko ditu.  
 

 
- Kontratuaren arduradun bezala zerbitzuaren alderdi guztietan erabakiak hartzeko nahikoa 

gaitasun duen pertsona identifikatuko da eta horrek izango du, hain zuzen ere, harremana 
Mankomunitatearekin. 
  

- Behin betiko bermea osatuko da. 
 

- Kontratuaren indarraldi guztian Orri honek 23. baldintzan aurrez ikusten dituen aseguruak 
mantenduko dira. 

 
- Errotulazioetan, jakinarazpenetan, oharretan, abisuetan eta abarretan gutxienez bi 

hizkuntza ofizialak erabiliko dira. 
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Kontratistaren langileen eta erabiltzaileen edo kontratua gauzatzeko harremanak izan 
behar diren hirugarrenen artean komunikatzeko hizkuntza, kasuak kasu, erabiltzaileak edo 
hirugarrenak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen artean hautatutakoa 
izango da.   
 

- Kontratistak dokumentazio eta material guztian emakumezkoa diskriminatzen duen edozein 
irudi saihestu edo deuseztatuko du eta berdintasun-baloreez, rol-aniztasunez eta erantzukizun 
bateratuaz hornitutako irudia sustatuko da. 

 
Testu guztietan lengoaia ez-sexista erabiliko da. 

 
Prestakuntza-ekintza guztietan generoaren ikuspegia sartuko da. 

 
Lan-arriskuak prebenitzeko ekintzek eta lan-osasunak generoaren ikuspegia sartuko dute 
eta edukia sexu-ezaugarri desberdinetara moldatuko dute. 

 
- Mankomunitateari txostenak bidaliko zaizkio, Baldintza Teknikoen Orrian aurrez ikusitako 

baldintzetan.   
 

- Grebak kontratatutako zerbitzuari eraginez gero, zerbitzuak beteko dira.  
 

Zerbitzuak bermatzen ez badira, Mankomunitateak zerbitzuak bete daitezen beharrezko 
kontratuak sustatzeko ahalmena izango du eta fakturaziotik aipatu kontratuen zenbatekoa 
kenduko dio. 
 
Grebaren denboraldian bakarrik egiaz eskainitako zerbitzuen prezioa ordainduko da. 

 
- Gaixotasunarengatik bajak, oporraldiak, baimenak, lizentziak, istripuak, etab. direla-eta, 

langilea lanera joaten ez denean, langile hori berehala ordezkatuko da eta kontratatutako 
zerbitzuak eraginkortasunez eskaintzen direla bermatuko da.  
 

Baldintza honetan aurrez ikusitako betebehar guztiak funtsezko kontratu-betebeharrak dira, 
SPKLTBk 223.f) artikuluan aurrez ikusten duenerako, beraz, ez badira betetzen 
Mankomunitatearen borondatez kontratua ebatzi ahal izango da. 
 
 
13. EZ BETETZEENGATIK KONTRATISTARI ZIGORRAK  
 
Kontratistak bere indarraldian kontratua Administrazio Baldintza Berezien Orriarekin eta 
Baldintza Teknikoen Orriarekin bat bete beharko du. 
 
Berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratistak kontratu-prestazioak akatsez bete 
baditu edo beste edozein kontratu-baldintza bete ez badu, Mankomunitateak, bereizketarik 
gabe, erabaki dezake, batetik, kontratua ebaztea edo, bestetik, gauzatzen jarraitu eta 
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Mankomunitatearen alde kalte-galerengatik izan daitezkeen kalte-ordainez gain, kontratuaren 
aurrekontuaren prezioaren 100eko 10eko zigorra jartzea.  
 
Hori guztia SPKLTBk 212. artikuluan eta hurrengoetan aipatutako baldintzetan egingo da. 
 
 
14. KONTRATUA EBAZTEKO ARRAZOIAK  
 
Kontratua ebazteko arrazoiak SPKLTBk 223. eta 308. artikuluan xedatutakoak dira. 
 
Ebazpenaren ondorioei buruz, SPKLTBk 225. eta 309. artikuluetan araututakoari erreparatuko 
zaio. 
 
 
15. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 
 
Kontratazio Organoari ondorengo eskumenak dagozkio: kontratua interpretatzea, betetzeko 
orduan sortzen diren zalantzak ebaztea, interes publikoko arrazoiak direla-eta aldatzea, 
ebazpena erabakitzea eta horren ondorioak zehaztea. Hori guztia SPKLTBk xedatutako mugen 
barruan eta horietan ezarritako baldintza eta ondorioen arabera egingo du. 
 
Kontratazio Organoak hartutako erabakiek administrazio-bidea amaituko dute eta berehala bete 
beharko dira. 
 
 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 
 
 

16. ESLEIPEN-PROZEDURA 
 
Kontratu hau ekonomikoki eskaintzarik abantailatsuena aurkezten duen eskaintzaileari 
prozedura irekiaren bitartez esleituko zaio. 
 
Eskaintzak balioztatzeko irizpideak, kontratua esleitzeko oinarritzat hartuko direnak, 
ondorengoak dira: 
 
Irizpide objektiboak: 

 
1. irizpidea.- Proposamen ekonomikoaren zenbatekoa Gehienez 50 puntu emango dira. 

 
Irizpide subjektiboak: 
 
2. irizpidea.- Eskaintzaren proposamen teknikoa. Gehienez 45 puntu emango dira. 
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3.-. irizpidea. Hobekuntzak. Gehienez 5 puntu emango dira. 
 
 
 
1. irizpidea. Irizpide ekonomikoa  
 
Esleipendunak Mankomunitateari ordaindu behar dion prezioa bildutako tonaren araberako prezioa 
izango da. 
 
Hurrengo moduan balioetsiko da: 
 
Tonako prezio garestiena eskaintzen duenari 50 puntu emango zaizkio eta gainerakoei 10 €/tonako 
puntu bana kenduko zaie. 
 
2. irizpidea. Irizpide teknikoak.  
 
Atal honen barruan gehieneko puntuazioa (45 puntu) modu sinesgarrian konponbiderik 
hoberena eskaini eta zerbitzuak behar bezala gauzatuko direla ziurtatzen duen proiektuaren 
azterlan teknikoak lortuko du. Helburua gehieneko errendimendua eta zerbitzuaren kalitatea 
lortzea da. Honako irizpideen arabera ebaluatuko da: 
 

- Bilketa-zerbitzuaren antolaketa orokorra eta funtzionala. Edukiontzien mantentze-lan 
eta garbiketari buruzko plana: 20 puntura arte. 

- Kontratuari atxikitako langileen organigrama, langileak ordezkatzeko plana, garatu 
beharreko funtzioak eta bakoitzaren kategoria profesionala: 7,5 puntura arte. 

- Bitarteko materialak eta instalazioak: 7,5 puntura arte. 
- Kontrol-sistema. Bildutako materialaren trazabilitatea: 5 puntura arte. 
- Bildutako materiala kudeatzea: 5 puntura arte. 

 
3. irizpidea. Hobekuntzak.  
 
Atal honen barruan gehienez 5 puntu emango zaizkie eskaintzaileei hurrengo irizpideen 
arabera: 

 
- Zerbitzuaren partaidetza sendotzeko hobekuntzak: gehienez 5 puntu emango zaizkie 

zerbitzua eta bere onurak orokorrean herritarrei hurbiltzeko eta aditzera emateko 
jarduerak planteatzen dituzten eskaintzei, baita herritarrei asetze-mailaren galdeketak 
eta erabilera sustatzera bideratutako beste ekintza batzuk egitea planteatzen dituztenei 
ere. 
 

 
Kapitulu honetan sartuta ez dagoen hobekuntzarik ez da baloratuko. 
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17. KONTRATATZEKO GAITASUNA 
 
Kontratazio-prozedura honetan jarduteko gaitasun osoa duten pertsona natural edo juridikoek, 
espainiar edo atzerritarrek, parte har dezakete, betiere kontratatzeko debekurik ez badute eta 
kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala, baita beren sailkapena ere 
egiaztatzen badute. Gainera, Baldintzen Orrian eta, oro har, SPKLTBn aipatutako baldintza 
guztiak bete beharko dituzte. 
 
Pertsona juridikoak bakarrik kontratuaren esleipendunak izan daitezke prestazioak estatutuei edo 
fundazio-arauei jarraiki, beren jardueraren xede, helburu edo eremuaren barruan daudenean. 
 
Nolanahi ere, Europako Batasuneko Estatu kideetako enpresa ez-espainiarrek kontratatzeko 
gaitasuna izango dute, kokatuta dauden Estatuko legeriaren arabera, prestazioa egiteko gaituak 
badaude. Kasu horietan SPKLTBk 58. artikuluan aurrez ikusitakoa aplikagarria da. 
 
Estatu horretako legeriak enpresa hauei zerbitzua eskaintzeko baimen berezia izatea edo erakunde 
zehatzaren barruan egotea eskatzen badie, baldintza hori betetzen dutela egiaztatu beharko dute. 
 
Europako Batasuneko kide ez diren Estatuetako pertsona fisiko edo juridikoek jarduteko gaitasuna 
dagokion Estatuan Espainiako Misio Diplomatiko Iraunkorraren edo enpresaren egoitza dagoen 
lurralde-eremuko Bulego Kontsularraren txostenarekin egiaztatu beharko dute. Txosten horren 
bitartez atzerriko enpresaren jatorrizko estatuak, aldi berean, oinarrian modu berdinean Espainiako 
enpresa baten partaidetza onartzen duela Administrazioarekin eta SPKLTBk 3. artikuluan aipatzen 
dituen sektore publikoko erakunde, organismo edo entitate asimilagarriekin kontratatzeko orduan 
justifikatu beharko da. 
 
Elkarrekikotasunari buruzko txostena baztertuko da enpresak Munduko Merkataritza Erakundearen 
Kontratazio Publikoari buruzko Hitzarmena sinatu duten Estatuetakoak badira. 
 
Mankomunitatearekin enpresaburuen elkarteek kontrata dezakete, xede horrez aldi baterako 
elkartzen badira. Kontratua bere alde esleitu arte eskritura publikoan legeztatzea ez da beharrezkoa 
izango. SPKLTBk 59. artikuluan aurrez ikusitakoa aplikatuko da. 
 
Eskaintzaileek kaudimen ekonomiko eta finantzarioa nahiz teknikoa edo profesionala dutela 
egiaztatu beharko dute, 19. puntuko d) atalean xedatutakoari jarraiki. 

 
 
 
 
 
 

18. PUBLIZITATEA 
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Lizitazioa Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean, Estatuko Aldizkari Ofizialean, Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean eta Mankomunitateko kontratugilearen profilean argitaratuko da. 
 
Esleipena Mankomunitateko kontratugilearen profilean argitaratuko da. 
 
Legeztapena Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean, Estatuko Aldizkari Ofizialean, 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Mankomunitatearen kontratugilearen profilean 
argitaratuko da. 
 
Profilera honako web orriaren bitartez irits daiteke: www.sanmarko.net 

Iragarkien zenbatekoa enpresa esleipendunaren kontura izango da. 
 
 
19. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA  
 
Lizitazio honen espedientea, baldintzekin eta gainerako elementuekin Mankomunitatearen 
bulegoetan (Donostiako Vitoria-Gasteiz kaleko 10. zenbakiaren etxabean) aztertu ahal izango 
da 8:00etatik 14:00etara, lanegun guztietan (larunbatetan kanpo), lehenengo iragarkia 
argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Proposamenak aurkezteko epea amaitu arte 
kontsultatu ahal izango da. 
 
Proposamenak isilpekoak izango dira eta lizitazio publikora arte izaera hori bermatzeko 
bitartekoak antolatuko dira.  
 
Proposamenak aurkezten direnean, eskaintzaileak baldintzarik gabe onartzen ditu Orri honetan 
eta Baldintza Tekniko Berezien Orrian dauden baldintzak, salbuespenik gabe. Halaber, 
aitorpen arduratsua egin beharko du aurkeztutako datu guztiak zehatzak direla eta 
administrazioarekin kontratatzeko baldintza guztiak betetzen dituela aipatuz. 
 
Enpresa eskaintzaileen proposamenak Mankomunitatearen bulegoetan aurkeztuko dira 
8:00etatik 14:00etara. Bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legeak aurrez ikusitako edozein bitarteko erabili ahal 
izango da. Epea iragarkia EBAOra bidaltzen den unetik 40 egun naturalekoa izango da. Egun 
hori larunbata edo jaieguna bada, epea hurrengo lanegunean amaituko da. 
 
Eskaintzaileek eskatutako baldintza-orriei eta dokumentazio osagarriari buruzko informazio 
gehigarria proposamenak hartzeko data iraungi aurreko sei egunetan, gutxienez, beti ere 
eskaintzak aurkezteko epea iraungi baino gutxienez zortzi egun lehenago egindako eskariak 
badira. 
 
SPKLTBk 158.3. artikuluan xedatutakoaren arabera, baldintza-orriei eta dokumentazio 
osagarriari buruzko informazio gehigarria aipatutako epeen barruan entregatzerik izan ez bada, 
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edo eskaintzak egiteko aldez aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar bada edo baldintza-
agiriari erantsitako dokumentazioa “in situ” kontsultatu behar bada, eskaintzak jasotzeko epea 
luzatu egingo da, hautagai guztiek beharrezkoa duten informazioa jaso dezaten ahalbidetzeko 
adina. 
            
Ez dira onartuko epe horretatik kanpo aurkezten diren proposamenak, nahiz eta postetxean epea 
amaitu baino lehen bidali. Dena dela, proposamena onartu egingo da baldin eta epe barruan 
bidali zela egiaztatzen bada. Horretarako, lehiatzaileak, proposamena bidaltzen duen egunean 
bertan, posta-egiaztagiria bidali beharko dio kontratazio-organoari telexez, faxez, telegramaz 
edo posta elektronikoz. Iragarkia posta elektronikoz bidaliz gero, baliozkotasunari dagokionez, 
Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorrak 80.4. artikuluan 
xedatutakoa bete beharko du. 
 
Hala eta guztiz ere, aipatu datatik hamar egun natural igaro ondoren proposamenik jaso ez bada, 
ez da inolaz ere onartuko. 
           
Eskaintzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkez dezake. Halaber, aldi baterako elkartean 
ezingo du beste batzuekin proposamenik aurkeztu, banan-banan egin badu, ezta aldi baterako 
elkarte batean baino gehiagotan aurkeztu ere. Printzipio horren kontra eginez gero, 
automatikoki berak aurkeztutako proposamen guztiak baztertuko dira.  
 
Proposamenak hiru gutun-azala itxitan (A, B eta C) aurkeztuko dira eta bakoitzak honako 
izenburua izango du: "SAN MARKOKOKO MANKOMUNITATERAKO ONTZI 
ANITZETARAKO EDUKIONTZIETATIK LANDARE-OLIO ERABILIA GAIKA 
BILTZEKO ZERBITZUAREN KONTRATAZIOAN PROZEDURA IREKIAREN 
BITARTEZ PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA” 
 
Gutun-azal bakoitzean proposamena aurkezten duen enpresaren izena, proposamena sinatzen 
duenaren izena eta abizenak eta ordezkaritza agertuko dira. Hori guztia modu ulergarrian 
idatzi beharko da. Azkenik, hiru gutun-azalak sinatu beharko dira.  
 
Horiez gain, gutun-azal bakoitzean edukia aipatuko da honako adierazpenen bidez:  
 
“A GUTUN-AZALA: KONTRATATZEKO GAITASUNA”  
 
“B GUTUN-AZALA: PROPOSAMEN TEKNIKOA”  
 
“C GUTUN-AZALA: PROPOSAMEN EKONOMIKOA”  
 
Gutun-azalek ondorengo dokumentazioa izango dute:  
 
“A” gutun-azalak “KONTRATATZEKO GAITASUNA” azpititulua izango du eta 
hurrengo dokumentuak sartuko dira:  
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a) Enpresaburuaren jarduteko gaitasuna eta, hala badagokio, ordezkaritza egiaztatzen duten 
dokumentuak: 

 
- Enpresaburuak pertsona juridikoak badira, jarduteko gaitasuna eratze-eskritura ala 

dokumentu, estatutu edo fundazio-egintzaren bitartez egiaztatuko da. Horietan jarduera 
arautzeko arauak azalduko dira. Horrez gain, dagokion erregistro publikoan behar bezala 
inskribatuak egongo dira, pertsona juridiko motaren arabera. 

 
- Enpresaburuak Europako Batasuneko Estatu kideetakoak direnean, baina ez 

Espainiakoak, kokatuta dauden Estatuko legeriaren arabera dagokion erregistroan duten 
inskribapena egiaztatu beharko dute. Bestela, zinpeko aitorpena edo ziurtagiria aurkeztu 
beharko dute, komunitateko xedapen aplikagarriekin bat.  

 
- Gainerako enpresaburu atzerritarrek jarduteko gaitasuna dagokion Estatuan Espainiako 

Misio Diplomatiko Iraunkorraren edo enpresaren egoitza dagoen lurralde-eremuko 
Bulego Kontsularraren txostenarekin egiaztatu beharko dute. Txosten horren bitartez 
atzerriko enpresaren jatorrizko estatuak, aldi berean, oinarrian modu berdinean 
Espainiako enpresa baten partaidetza onartzen duela Administrazioarekin eta SPKLTBk 
3. artikuluan aipatzen dituen sektore publikoko erakunde, organismo edo entitate 
asimilagarriekin kontratatzeko orduan justifikatu beharko da. 

 
Elkarrekikotasunari buruzko txostena baztertuko da enpresak Munduko Merkataritza 
Erakundearen Kontratazio Publikoari buruzko Hitzarmena sinatu duten Estatuetakoak 
badira. 

 
- Pertsona fisikoak diren enpresaburuen jarduteko gaitasuna Nortasun Agiri Nazionala edo 

beren estatuko baliokidea aurkeztuz egiaztatuko da. 
 

- Beste baten izenean agertzen direnek edo proposamenak sinatzen dituztenek Nortasun 
Agiri Nazionalaren kopia eta xede horretarako ahalorde askietsia aurkeztuko dituzte. 
Enpresa pertsona juridikoa bada, ahalordea merkataritza-erregistroan inskribatuta 
egongo da, Merkataritzaren Erregistroari buruzko Araudiak 94. artikuluan aurrez 
ikusitakoarekin bat hala eskatzen denean. 

 
- Alde baterako elkartean lehia egin nahi duten enpresaburuei dagokienez, osatzen 

dutenen izenak eta gorabeherak nahiz bakoitzaren partaidetza aipatu beharko dituzte. Era 
berean, esleipendunak izanez gero, legez aldi baterako elkartea osatzeko konpromisoa 
hartuko dute. Aldi baterako elkartean lehia egin nahi duten enpresaburuek solidarioki 
behartuak geldituko dira eta elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu beharko 
dute. Horrek kontratua iraungi arte horren ondorioz sortutako eskubideak erabili eta 
eginbeharrak betetzeko ahalorde askietsiak izango ditu, alde batera utzi gabe zenbateko 
garrantzitsuak kobratu eta ordaintzeko eman daitezkeen ahalorde mankomunatuak. 
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b) Kontratatzeko Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuak 60. 
artikuluan zerrendatutako debekurik ez izatea adierazten duen aitorpen arduratsua. Berariaz 
aipatuko da zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuak dituela, 
indarreko xedapenei jarraiki, bi azken hauei buruz egiaztapen-ziurtagiriak aurkezten diren 
kasuetan izan ezik. 
 
c) JEZn kontratuaren xedeari dagokion epigrafean alta emana dagoela adierazten duen 
ziurtagiria. Horretarako, alta aurkeztuko da ekitaldi honetakoa bada edo JEZren azken 
ordainagiria gainerako kasuetan. Bi kasuetan aipatu zergan baja ez emanaren aitorpen 
arduratsua aurkeztuko da. 
 
d) Eskaintzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionalaren 
baldintzak justifikatzen dituztenak ondoren aipatzen diren bitartekoen bidez:  
 
Kaudimen ekonomikoa egiaztatzeko, honakoak aurkeztu beharko dira: 
 

1.- Aipatu kontratua gauzatzeko eskaintzailearen finantza-gaitasuna berariaz baieztatzen 
duen finantza-erakundearen txostena edo arrisku profesionalengatik lizitazio-prezioaren 
zenbateko berean edo goragokoan kalte-ordainari buruzko aseguruaren frogagiria. 

2.- 2013. eta 2014. urteetako urteko kontu ikuskatuak (legezko baldintza balitz), 
merkataritza-erregistroan edo antzekoan gordailatuak. Eskaintzaileek funts propio 
positiboak izan beharko dituzte. 

 
Kaudimen teknikoa egiaztatzeko honakoak aurkeztu beharko dira: 
 

1.- Lizitazio honek aipatzen dituen antzeko tipologiako zerbitzu nagusien zerrendaren 
bitartez egiaztatuko da, azkeneko hiru urteetan gauzatu badira. Zenbatekoa, datak eta 
hartzaile publiko edo pribatua zehaztuko dira. Zerbitzuak zerbitzua eskaini zaion 
erakundearen organo eskudunak egin edo ikus onetsitako ziurtagirien bidez egiaztatuko 
dira. Modu osagarrian, zerbitzuak eskaini zaizkien erakundeen asetze-mailari buruzko 
txostenak aurkeztu beharko dira. 
 
Hemen planteatutakoarekiko antzeko esperientzia egiaztatu beharko da biztanlerian 
gutxienez pareko dimentsioak dituen udal edo erakunde batean. 

 
2.- Hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzuari dagokionez, indarreko sailkapena 
egiaztatzen duen dokumentua. 
 
Eskaintzaileak garraio zerbitzuak R taldean, hondakin-mota guztien bilketa eta garraioa 
5 azpitaldean, A kategoria duela adierazten duen ziurtagiria aurkeztuz egiaztatuko da. 
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e) Prozeduraren ondorioz sortutako jakinarazpenak egiteko posta elektronikoaren helbidea, 
SPKLTBk 151.4. artikuluan aurrez ikusitakoaren arabera eta horrek xedatutako ondorioetarako. 
 
f) Enpresa atzerritarren kasuan, Espainiako Auzitegi eta Epaitegietako eskumenak betetzeari 
dagokion aitorpena kontratuan zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako; 
eskatzaileari dagokion atzerriko jurisdikzio-foruari uko egingo zaio. 
 
Aurreko a) eta d) hizkietan aipatutako gorabeherak Euskal Autonomia Erkidegoko Eskaintzaile 
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren, Estatuko Eskaintzaile eta Enpresa Sailkatuen 
Erregistro Ofizialaren edo SPKLTBk 84. artikuluan xedatutakoarekin bat, sailkapen-ziurtagiri 
komunitarioaren bitartez egiazta daitezke. Kasu horretan, ziurtagiriarekin batera eskaintzailearen 
aitorpen arduratsua aurkeztu beharko da, ziurtagirian azaldutako egoerek aldaketarik ez dutela 
izan adieraziz.  
 
Eskatutako dokumentazio guztiaren originalak eta kopiak aurkeztuko dira, behar bezala 
konpultsatuak edo Administrazioak ala notarioak egiaztatuak. Era berean, dokumentazioa 
fotokopia sinplean aurkez daiteke, baina kasu horretan, lehenengo sailkatuak fotokopia horiek 
egiazkoak direla egiaztatu beharko du eta, horretarako, originalak aurkeztu beharko ditu. 
 
 
 
“B” gutun-azalaren izenburua “PROPOSAMEN TEKNIKOA” izango da eta hurrengo 
dokumentuak sartuko dira:  
 
a) Baldintza Teknikoen Orrian aurrez ikusitakoarekin bat txosten teknikoa. Behar den 

zehaztasunez, esleipendun izanez gero, enpresak lanak garatzeko modua azalduko du. 
Gutxienez honako datuak izango ditu: 
 

o Bilketa-zerbitzuaren antolaketa orokorra eta funtzionala. 
o Edukiontzien eta bilketa-bitartekoen garbiketa eta mantentze-lanen zerbitzuari 

buruzko antolaketa orokorra eta funtzionala. 
o Langileen organigrama. Zuzeneko eta zeharkako langileen kopurua eta 

prestakuntza. Gaixotasunarengatik, istripuengatik, oporrengatik eta 
abarrengatik bajak estaltzeko erreserbak. Langileei aplikatutako hitzarmena. 

o Zerbitzuari atxikitako bitarteko materialak. Instalazioak. 
o Zerbitzua nahiz jasotako hondakinen kantitatea jarraitu eta kontrolatzeko 

metodologia. 
o Bildutako materialaren trazabilitatea. 
o Bildutako materialari balioa ematea. 
o Baldintza Teknikoen Orriak eskatzen dituen horiek. 

 
b) Orri honek 16. baldintzan aipatutako alderdien inguruko hobekuntzak. 
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“C” gutun-azalaren izenburua “PROPOSAMEN EKONOMIKOA” izango da eta 
proposamen ekonomikoa, zerbitzuaren kostu guztiak zehazten dituen azterlanarekin batera, 
sartuko da ondorengo ereduaren arabera egina: 
 
................................................................................................. jaun/andreak, 
........................................……………...............n helbidea duenak (PK: 
..............................................................), ...........................…………… NAN zenbakiarekin, 
………………...... telefonoarekin, ………... e-postarekin, bere izenean edo 
............................................................... merkataritza-erakundeari ordezkatuz (helbidea: 
.........................................; PK: .................................; telefonoa: ....................; eta NAN edo 
IFK: ...................... (pertsona fisikoa edo juridikoa izatearen arabera)), jarduteko gaitasun eta 
lege-ahalmen osoz, San Markoko Mankomunitaterako ontzi anitzetarako edukiontzietatik 
landare-olio erabilia gaika biltzeko zerbitzuaren kontrataziorako San Markoko 
Mankomunitateak iragarritako prozedura irekiaz jakitun izanik,  

 
 

ONDORENGOA AITORTZEN DU: 
 

1) Esleipenduna izanez gero, Baldintza Teknikoen eta Administrazio Baldintza Berezien 
Orrietan xedatutako baldintzetan kontratua gauzatzeko konpromisoa hartzen duela 
kontratuaren indarraldian honako prezioan: 
 
- Bildu den landare-olioaren tona bakoitzeko San Markoko Mankomunitateari 

ordaindu behar zaion prezioa:  ........................... ............ €, gehi ...........€ BEZ 
kontzeptupean. 
 

 
 
2) Kontratua arautzen duten Baldintza Teknikoen Orria eta Administrazio Baldintza Berezien 

Orria nahiz gainerako dokumentazioa ezagutzen dituela eta berariaz oso-osorik onartzen 
dituela, salbuespenik eta erreserbarik gabe. 

 
3) Ordezkatzen duen enpresak indarreko araudiak eskatzen dituen baldintza eta betebehar 

guztiak betetzen dituela kontratu hau gauzatzeko. 
 
4) Era berean, lanaren eta zergen arloetan legeriaz eta araubidez araututakoa beteko duela.  
 
 

...............................n, 2015eko .......................................aren ...............an  
 

Sinadura 
 



 

 
Olio erabilia gaika biltzeko orria 

17

 
 
 

20. KONTRATAZIO-MAHAIA 
 
Kontratazio Mahaia honako moduan osatuko da: 
 
MAHAIBURUA: San Markoko Mankomunitateko burua  
1. MAHAIKIDEA: San Markoko Mankomunitateko idazkaria 
2. MAHAIKIDEA: San Markoko Mankomunitateko kontu-hartzailea 
3. MAHAIKIDEA: San Markoko Mankomunitateko zuzendari-kudeatzailea 
4. MAHAIKIDEA: San Markoko Mankomunitateko teknikari bat 
IDAZKARIA: Mankomunitateko administrari bat 
 
 
21. DOKUMENTUAK KALIFIKATZEA, ENPRESAK HAUTATZEA ETA 

PROPOSAMENAK IREKITZEA. 
 
Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, Kontratazio Mahaiak garaiz eta legez jasotako 
dokumentazioa (“A” gutun-azala) kalifikatuko du eta, horretarako, Herri Administrazioen 
Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorrak 81. artikuluan eta hurrengoetan aipatutako 
moduan jardungo du. 
 
Xede horrez, eskaintzaileen gaitasun eta kaudimenari buruz argibideak edo dokumentu 
osagarriak eska daitezke eta Araudiak 22. artikuluan xedatutakoari jarraiki, bost egun naturaleko 
epean aurkeztu beharko dira. Argibideak edo informazio osagarria eskatu nahi izanez gero, 
Mahaiak ahoz jakinaraziko die interesatuei eta, aldi berean, Kontratazio Organoaren iragarkien 
oholtzan iragarriko da, baita kontratugilearen profilean ere. Modu berean jakinaraziko ditu 
Mahaiak aurkeztutako dokumentazioan konpon daitezkeen akatsak, kasu honetan, hiru 
lanegunetan eskaintzaileek aurkitutako akatsak konpondu edo zuzentzeko. 

 
Mahaiak aurkeztutako dokumentazioa kalifikatu ondoren eta, hala badagokio, aurkitutako 
akatsak edo ahaztean konpondu ostean, kaudimen-irizpideak betetzen dituzten enpresak 
zehaztuko ditu. Berariaz aipatuko dira lizitazioan onartutakoak, baztertutakoak eta baztertzearen 
arrazoiak.   
 
Egintza publikoan Kontratazio Mahaiak “B” gutun-azalean dauden proposamen teknikoak 
irekitzeari ekingo dio. Bakarrik onartutako eskaintzei dagozkienak irekiko ditu. Egintza hori 
administrazio-dokumentazioa irekitzen den unetik zenbatzen hasita, zazpi egunetik beherako 
epean gauzatuko da eta kontratugilearen profilean adierazitako tokian, datan eta orduan izango 
da. Gainera, eskaintzaileei beraiek aipatutako lehentasunezko bitartekoak erabiliz jakinaraziko 
zaie.  
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“C” gutun-azalean dauden proposamen ekonomikoak ondoren irekiko dira, baita egintza publikoan 
ere, “B” gutun-azalean dauden eskaintza teknikoen edukia ebaluatu ostean. Tokia, data eta ordua, 
era berean, kontratugilearen profilean argitaratuko dira eta eskaintzaileei beraiek aipatutako 
lehentasunezko bitartekoen bidez jakinaraziko zaie. Egintza honetan iritziaren araberako irizpide 
teknikoak aplikatu ondoren, eskaintza bakoitzari emandako balorazioa jakinaraziko da. 
 
Proposamenen bat aztertu eta onartutako dokumentazioarekin bat ez badator, lizitazioaren 
oinarrizko aurrekontua gainditzen badu, zehaztutako eredua asko aldatzen badu, proposamenaren 
zenbatekoan akats nabarmena badago edo eskaintzaileak bideraezin bihurtzen duen akatsa edo 
funtsik eza duela onartzen badu, Mahaiak ebazpen arrazoituan baztertuko du. Ereduan hainbat hitz 
aldatu edo ez badira aipatzen, batak edo besteak zentzua aldatzen ez badute, proposamena 
baztertzeko ez da nahikoa izango. 
 
Ondoren, proposamenak beheranzko ordenan baloratu eta sailkatuko dira, 15. baldintzan 
xedatutako irizpideak kontuan hartuta eta txosten tekniko egokiak izan ondoren, Kontratazio 
Mahaiak ekonomikoki eskaintzarik abantailatsuena aurkeztu duen eskaintzailearen alde 
kontratuaren esleipen-proposamena egingo dio Kontratazio Organoari. 
 
 
22. ESLEIPENA, LEGEZTAPENA ETA GASTUAK 
 
Kontratazio Organoak ekonomikoki eskaintzarik abantailatsuena aurkeztu duen eskaintzaileari 
eskea jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita hamar laneguneko epean hurrengo 
dokumentazioa aurkez dezan eskatuko dio: 
 
a) Orri honen 8. baldintzan aurrez ikusitako behin betiko bermea osatuta dagoela egiaztatzen 

duen ziurtagiria. 
 
b) Zerga-obligazioak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuak dituela adierazten 

duen ziurtagiria. 
 
c) Kontratua gauzatzeko aipatu dituen giza baliabideak eta bitarteko materialak egiaz badituela 

azaltzen duen dokumentazioa. 
 
Errekerimendu hori adierazitako epean bete ezean, lizitatzaileak bere eskaintzari uko egin diola 
ulertuko da, eta kasu horretan hurrengo lizitatzaileari eskatuko zaio dokumentazio berbera, 
eskaintzen sailkapeneko ordenari jarraituz. 

 
Kontratazio Organoak dokumentazioa hartu eta hurrengo bost lanegunen buruan kontratua 
esleitzea erabakiko du; nolanahi ere, proposamenak irekitzen diren egunetik zenbatzen hasita, 
gehienez bi hilabeteko epean egin beharko du.  
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Esleipena Kontratazio Organoak ebazpen arrazoituz erabakiko du; eskaintzaileei beren 
proposamenetan adierazitako lehentasunezko bitartekoen bidez jakinaraziko zaie eta, aldi 
berean, kontratugilearen profilean argitaratuko da.  

 
Kontratua administrazio-dokumentuan legeztatuz burutuko da eta zehatz-mehatz beteko ditu 
lizitazioaren baldintzak. Aipatu dokumentua edozein erregistro publikora jotzeko nahikoa titulu 
izango da.  Hala eta guztiz ere, esleipendunak kontratua eskritura publiko bihurtzea eska dezake. 
Halakoetan, legeztatze-gastuak bere kargura izango dira. 
 
Kontratua legeztatu baino lehen, kontratuaren esleipendunak honako dokumentazioa aurkeztu 
beharko du: 
 
a) Hala badagokio, enpresen aldi baterako elkartea legez eratu izanaren kopia eta horren IFK. 
 
b) Orri honek 23. baldintzan araututako aseguru-kontratuaren kopia. 

 
c) Lizitazio-iragarkiaren gastuak ordaindu izanaren ziurtagiria. 
 
Kontratua legeztatzeko, esleipenaren jakinarazpena eskaintzaileei bidaltzen zaienetik hamabost 
lanegun igaro ondoren, Mankomunitateak esleipendunari eskea bidaliko dio, legeztapena bost 
egun naturalen buruan buru dezan. Epea eskea jaso eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da 
zenbatzen, arestian adierazi diren 15 egunak errekurtsorik jarri gabe pasa ostean. Errekurtsoa 
jarriz gero, legeztapena eten egingo da, etenaldia amaituz errekurtsoa ebazten den unera arte. 
 
Kontratuaren legeztapena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Mankomunitateko 
kontratugilearen profilean argitaratuko da. Epea horren datatik hasita ez da berrogeita zortzi 
egun naturaletatik gorakoa izango. 
 
Kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik aipatu epearen barruan kontratua legeztatzen ez 
bada, San Markoko Mankomunitateak kalte-galerengatik kasu bakoitzean dagokion kalte-
ordaina eskatu ahal izango du. Halaber, hurrengo eskaintzaileari baldintza honetan eskatzen den 
dokumentazioa aurkeztea eska diezaioke. Hori aurkezteko hamar lanegun emango dizkio. 
 
Ez legeztatzeko arrazoiak San Markoko Mankomunitateari egozten bazaizkio, esleipendunari 
atzerapenak sor diezazkiokeen kalte-galerengatik kalte-ordaina eman beharko dio. 
 
SPKLTBk 155.2. artikuluan aurrez ikusitakoaren babesean, kontratua egiteari uko egiten bazaio 
edo prozedura bertan behera uzten bada, lizitazioak eskaintzaileari sortutako gastuen ordaina 
Mankomunitateak finkatuko du berari entzun eta horiek justifikatu ostean. 
 
 
23. ASEGURUA 
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Esleipendunak zerbitzua eskaintzearen ondorioz sor daitekeen erantzukizun zibilaren arriskua 
estaltzeko aseguru-poliza sinatuta duela egiaztatu beharko du. Gutxieneko estaldura hirurehun 
mila eurokoa (300.000 €) izango da.  

 
 

24. KONTRATUAREN ALDAKETAK 
 
Kontratua burutzen denean, Kontratazio Organoak kontratua SPLKTBk 107. artikuluan aurrez 
ikusitako ustezkoetan aldatu ahal izango du, eta orri honek prezioak berraztertzeari buruz  7. 
oinarrian aurrez ikusitako ustezkoan. 
 
 
 

III.- IZAERA, LEGE-ARAUBIDEA ETA ESKUMEN AGINPIDEDUNA  
 
 
25. IZAERA ETA LEGE-ARAUBIDEA  
 
Orri honen arabera egindako kontratua administratiboa izango da eta horrek aurrez ikusten ez 
duen guztirako hurrengoak kontuan hartuko dira: SPKLTB; 817/2009 Errege Dekretua, 
maiatzaren 8koa, SPKL zati batean garatzen duena (aurrerantzean 817/2009 ED); arau horiei 
kontra egiten ez dienerako, 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Herri Administrazioen 
Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorra onartzen duena (aurrerantzean, HAKLAO). 
Modu osagarrian 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzkoa, nahiz administrazio-zuzenbideko gainerako arauak eta, horiek 
izan ezean, zuzenbide pribatuko arauak aplikatuko dira. 
 
Administrazio Baldintza Berezien Agiriaren eta espedienteari erantsitako gainerako 
dokumentazio teknikoaren artean kontraesanik izanez gero, Agirian xedatutakoa nagusi izango 
da. 
 
 
26.  DATU PERTSONALAK BABESTEA 
 
Kontratazio honen bidez datu pertsonalak lortu behar badira, kontratistak SPKLTBk Hogeita 
Seigarren Xedapen Osagarrian aipatutako betebeharrak bete beharko ditu 15/1999 Lege 
Organikoari, abenduaren 13koari, Datu Pertsonalak Babesten dituenari, eta bere garapen-
araudiari buruz. 
 
27. ESKUMEN AGINPIDEDUNA 
 
Kontratuaren interpretazio, aldaketa, ebazpen eta ondorioei buruz sortutako gai gatazkatsuak 
Kontratazio Organoak ebatziko ditu eta bere erabakiekin administrazio-bidea amaituko da. 
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Hala, horien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, eskumen horri 
buruzko legeak aurrez ikusitakoarekin bat, aukeran interesatuek berraztertzeko errekurtsoa jar 
dezaketela alde batera utzi gabe. Hori 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide 
Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, 116. eta 117. artikuluetan aurrez 
ikusten du. 
 
Era berean, SPKLTBk 40. artikuluan aurrez ikusten dituen ustezkoetan, 15 laneguneko epean 
aukeran kontratazioaren arloan errekurtso berezi bat jarri ahal izango da administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa jarri baino lehen, SPKLTBk 41. artikuluan eta hurrengoetan aurrez ikusitako 
baldintzetan.  

 
 
 
 

Donostian, 2015eko apirilean.  
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I. ERANSKINA. BERMEAREN EREDUA 
 

 

[…] erakundeak (kreditu-erakundearen edo elkarrenganako bermedun sozietatearen izena), 
[…] IFKrekin, […] (jakinarazpenetarako eta eskeetarako) helbidea duenak, bere izenean 
([…]) (ahaldunaren izena eta abizenak), dokumentu honen azpian adierazten den ahalorde 
askietsiaren arabera, egintza honetan behartzeko nahikoa gaitasunekin, hurrengoari 
BERMATZEN dio: […]ri (bermatuaren izen-abizenak eta sozietatearen izena), […] 
IFKrekin, ontzi anitzetarako edukiontzietatik landare-olio erabiliak gaika biltzeko zerbitzuari 
buruzko kontratuaren ondoriozko betebeharrei SAN MARKOKO 
MANKOMUNITATEAREN aurrean erantzuteko. Zenbatekoa (ordaindu beharrekoa) 
ondorengoa da: […] euro/tona (hizkiz eta zenbakiz). 

Bermea ematen duen erakundeak bere erantzukizunpean aitortzen du 1098/2001 Errege 
Dekretuak, urriaren 12koak, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi 
Orokorra onartzen duenak, 56.2. artikuluan xedatutako baldintzak betetzen dituela. Berme hau 
obligaziodun nagusiarekiko solidarioki ematen da; berariaz uko egiten zaio eskusio-onurari 
eta SAN MARKOKO MANKOMUNITATEAK gauzatutako lehenengo eskean ordaintzeko 
konpromisoa hartzen da. 

Berme hau SAN MARKOKO MANKOMUNITATEAK edo bere izenean horretarako legez 
gaituak kitatzea edo itzultzea baimendu arte indarrean egongo da. 

 

Tokia eta data [...]. 

 

Erakundearen izena [...]. 

 

Ahaldunen sinadura [...]. 
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II. ERANSKINA.- ERREGISTROAN PROPOSAMENA 
ENTREGATZEKO EREDUA 

 
 
 

 
................................................. jaun/andreak, ................ NAN duenak, bere izenean edo 
..................................... enpresaren izenean (IFZ:.......................; helbidea: 
......................................................................) ondorengoa 
 
 

AZALTZEN DU: 
 
 

Egun honetako ..................ak(*) izanik, 3 gutun-azal entregatzen dituela eta “SAN 

MARKOKO MANKOMUNITATERAKO ONTZI ANITZETARAKO 

EDUKIONTZIETATATIK LANDARE-OLIO ERABILIEN GAIKAKO BILKETA-

ZERBITZUA ESLEITZEKO” lehiaketan parte hartu ahal izateko proposamena dela. 
 
 
 

Donostian, 2015eko ......................aren ......(e)an. 
 
 

     Sin.:  
      (Aurkezlearen sinadura) 

 
 
 
 

(*) Erregistroko arduradunak betetzeke. 
 
 
SAN MARKOKO MANKOMUNITATEA 

 


