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SAN MARKOKO MANKOMUNITATERAKO ALBOTIK JASOTZEN DIREN HIRI-
HONDAKINEN EDUKIONTZIAK BILTZEKO IBILGAILUAZ PROZEDURA 
IREKIAREN BITARTEZ HORNITZEKO BALDINTZA EKONOMIKO-
ADMINISTRATIBO BEREZIEN ORRIA 

 
 

EZAUGARRIEN KOADROA 
 
 

KONTRATUAREN XEDEA/OBJETO DEL CONTRATO                                                                   KODEA/Codificación 

SAN MARKOKO MANKOMUNITATERAKO ALBOTIK JASOTZEN DIREN 

HIRI-HONDAKINEN EDUKIONTZIAK BILTZEKO IBILGAILUAZ 

HORNITZEA. 

 CPV:34144512-0  Hondakinen 

ibilgailu trinkotzaileak. 

 
 
AURREKONTUA/PRESUPUESTO 

Zifratan/en cifra Letratan/en letra  

400.000 € (BEZa kanpo) Laurehun mila euro (BEZa kanpo) 

 
 
URTEKOAK/ANUALIDADES 

Ekitaldia/ejercicio Zenbatekoa/importe Aurrekontu xedapena Aplicación presupuestaria 

2015 400.000 € (BEZa kanpo) 1 0000.624.162.10.01 2015 

 
 
 

BURUTZE EPEA/PLAZO DE EJECUCIÓN  ATZERAPEN ZIGORRAK/PENALIDADES POR DEMORA 

SEI (6) HILABETE Eguneko zigorrak: KONTRATUAREN PREZIOAREN 1.000 
EUROKO 3 EUROREN PROPORTZIOAN 

 
 
 

PREZIOEN BERRIKUSPEN FORMULA/ FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

EZ DAGOKIO 

 
 
 

BERMEAK/GARANTÍAS  

Behin Behinekoa/ Provisional Behin Betikoa/ Definitiva 

EZ DAGOKIO ESLEIPEN-ZENBATEKOAREN 100EKO 5 

 
 

 
ENKANTEKO PUBLIZITATEKO GEHIENEZKO GASTUEN ZENBATEKOA/IMPORTE MAXIMO DE LOS 
GASTOS DE PUBLICIDAD DE  LA LICITACIÓN  

Publizitatearengatik gehienez 1.500 euro ordaindu beharko dira. 

 
 
 



 

II

OINARRIZKO PROPOSAMENA ETA HAUTABIDEAK/PROPUESTA BASE Y ALTERNATIVAS 
Onarpena/Admisión   Betebeharrak, modalitateak eta aspektuak/Requisitos, modalidades y aspectos 

EZ  
 
 

ESLEIPENERAKO IRIZPIDEAK/CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 

Irizpidea Haztapena 

1.- Proposamen ekonomikoaren zenbatekoa 40 puntura arte 
2.- Hornidura hobetzen duten beste prestazio batzuk 10 puntura arte 
3.- Hornitu beharreko ekipoaren ezaugarri teknikoak 50 puntura arte 

 
 

ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA/ SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EZ ZAIO APLIKATUKO 
 
 
BERME EPEA/PLAZO DE GARANTÍA 

GUTXIENEZ URTEBETE (1)  
 

BESTELAKO BALDINTZAK/ OTROS REQUISITOS 

---------------------------------- 

 
 
2014ko maiatzaren 4ko 11/2015 Lehendakaritzaren ebazpenez onartua. 
 
 
DONOSTIAN, 2015eko maiatzaren 8an. 

 
MANKOMUNITATEKO IDAZKARIA 

 
 
 
 
 

Izp./Fdo.: Xabier Loiola.
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SAN MARKOKO MANKOMUNITATERAKO ALBOTIK 
JASOTZEN DIREN HIRI-HONDAKINEN EDUKIONTZIAK 
BILTZEKO IBILGAILUAZ PROZEDURA IREKIAREN BITARTEZ 
HORNITZEKO BALDINTZA EKONOMIKO-ADMINISTRATIBO 
BEREZIEN ORRIA 
 
 
 
 
 I.- KONTRATUAREN EDUKIA 
 
 
1. KONTRATUAREN XEDEA 
 
Orri honen arabera egindako kontratuak biltze/trinkotze mono-operadorearen bi 
ibilgailu eta beren karrozeria kontratatzea du helburu. Albotik biltzen diren 
edukiontzietatik hondakinak jasotzeko dira. 25 m3-ko edukiera duten kaxa finkoa izango 
dute eta San Markoko Mankomunitateak bere aginpideko hiri-eremuan ezarriak dituen 
bilketa-zerbitzu desberdinetan erabiliko dira. Xede horrez, Agiri honi eta Administrazio 
Baldintzen Agirian dauden zehaztapenei erreparatuko zaie. 

 

Kontratuan hurrengoak sartuak daude: Agiri honek eta Baldintza Teknikoen Agiriak 
xedatzen dituen baldintzetan xasisaren hornidura eta karrozatzea, baita ekipo osoa bidali 
eta entregatzea ere.  

 

Era berean, erabilera eta mantentze-lanei buruzko dokumentazioa entregatuko da eta 
hornitutako ekipoa erabiltzeari buruzko prestakuntza-ikastaroa irakatsiko da. 

 
CPV-08 kodea: 34144512-0 Hondakinetarako ibilgailuak. 
 
 
2. EPEA 
 
Kontratu honen xede den hornidura entregatzeko guztizko epea gehienez SEI 
HILABETEKOA (6 HILABETE) izango da, kontratua sinatu eta hurrengo lanegunetik 
zenbatzen hasita. 
 
Aipatu epea igarotzeagatik kontratistak atzerapena izango du eta ez da beharrezkoa izango 
Administrazioak aldez aurretik ohartaraztea. 
 
San Markoko Mankomunitateak bere lurralde-eremuaren barruan eta nahikoa 
aurrerapenez emate-tokia zehaztuko du. 
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3. KONTRATUAREN AURREKONTUA 
 
Kontratuaren prezioa 400.000 eurokoa izango da eta dagokion BEZa erantsiko zaio. Dena 
den, eskaintzaileek zenbateko hori hobe dezakete. Prezioaren barruan gastu guztiak, 
garraioarena eta matrikulazioarena barne, sartuak egongo dira.  
 
 
4. FINANTZAZIOA 
 
Kontratuaren prezioa ordaintzeko ekitaldi honetako aurrekontuaren kargura finantzazioa 
aurrez ikusia dago. 
  
 
5. ORDAINTZEKO MODUA 
 
Horniduraren prezioa hori entregatu eta hartzean ordainduko da, dagokion faktura 
aurkeztu ondoren. 
  
Ordainketa bakarra egingo da legez xedatutako epean eta, horretarako, San Markoko 
Mankomunitatean fakturaren sarrera-data kontuan hartuko da. 
 
 
6. PREZIOAK BERRAZTERTZEA 
 
Kontratu honetan ez da bidezkoa prezioak berraztertzea, espedientean egiaztatzen den 
bezala. 
 
 
7. BERMEAK 
 
Hartutako eginbeharrak betetzen direla bermatzeko, kontratuaren esleipendunak behin 
betiko bermea osatu beharko du eta, BEZ kanpo, esleipen-zenbatekoaren % 5 izango da. 
        
Bermea osatzeko epea 10 lanegunekoa da, 21. klausulan aipatzen den eskea jaso eta 
hurrengo egunetik zenbatzen hasita eta Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen 
Testu Bateratuak 96. artikuluan xedatutako edozein bitarteko erabiliz osa daiteke. Osatu 
dela egiaztatzeko, bitarteko elektronikoak, informatikoak edo telematikoak erabil 
daitezke. Eskaintzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik baldintza hori betetzen ez 
bada, Mankomunitateak ez du bere alde esleipenik egingo. 
 
Bermea Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuak 102. 
artikuluan xedatutakoaren arabera itzuliko da, bermearen epea amaitzen denean eta 
esleipendunak kontratuaren eginbehar guztiak betetzen dituenean. 
 
 
8. KONTRATUA GAUZATZEA 
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Ondasunak Mankomunitateak finkatutako denboran eta tokian entregatuko dira, baldintza 
tekniko eta administratiboekin bat. 
 
Kontratua kontratistaren arrisku eta zorira gauzatuko da eta Administrazioari entregatu 
baino lehen ondasunetan galerak, matxurak edo kalteak badaude, ez du kalte-ordainerako 
eskubiderik izango, jasotzean administrazioaren atzerapena gertatu denean izan ezik. 
   
Kontratua administrazioaren zuzendaritza, ikuskaritza eta kontrolpean gauzatuko da eta 
ahalmenak idatziz nahiz ahoz erabiliko ditu. 
 
Kontratistari edo bere mendeko pertsonei egotz dakizkiekeen ekintza edo ez-egiteengatik 
kontratuaren martxa ona arriskuan jartzen denean, Administrazioak egokitasuna lortu edo 
berreskuratzeko beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartzea eska dezake. 
 
 
9. KONTRATISTAREN LAN-BETEBEHARRAK 
 
Kontratistak lanaren, gizarte-segurantzaren eta lanean segurtasun nahiz higienearen arloan 
indarrean dauden legezko xedapenak bete beharko ditu. Ildo horri jarraiki, ez 
betetzeagatik Mankomunitateari erantzukizunez salbuetsiko zaio. 
 
 
10. KONTRATUA GAUZATZEN ARI DEN BITARTEAN HIRUGARRENEI 
SORTUTAKO KALTEENGATIK KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA 
 
Kontratua gauzatzeko behar diren eragiketen ondorioz sortutako kalte-galeren arduraduna 
kontratista izango da, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuak 
214. artikuluan xedatutakoaren arabera. 
 
 
11. KONTRATUAREN ALDAKETAK 
 
Interes publikoko arrazoiak direla-eta, Administrazioak kontratua alda dezake, 
SPKLTBk 107. artikuluan aurrez ikusitako gorabeheraren bat ematen denean eta betiere 
horrekin lizitazioaren eta esleipenaren oinarrizko baldintzak aldatzen ez badira.  
 
Arestian aipatutako aldaketak kontratistarentzat derrigorrezkoak dira. 
 
 
 
 
 
12. HORNIDURA HARTZEA ETA BERME-EPEA 
 
Hornidura entregatzen den unetik, gehienez hilabetearen buruan harreraren legezko 
egintza positiboa egingo da. 
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Hornidura jasotzeko baldintzetan ez dagoenean, berariaz idatziz jasoa geldituko da eta 
kontratistari akatsak zuzendu edo hitzartutakoarekin bat hornidura berria emateko 
argibideak emango zaizkio. Konpontzen edo ordezkatzen ez denean, administrazioak 
kontratistaren kontura utziko du eta ez du ordaindu beharko edo ordainketa 
berreskuratzeko eskubidea izango du. 
 
Era berean, legez hartzen den datatik zenbatzen hasita, gutxienez urtebeteko (1) epea 
zehazten da, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuak eta 
Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorrak aurrez 
ikusietarako berme bezala. 
  
San Markoko Mankomunitateak berme-epean hornitutako ondasunak ordezkatu edo, 
nahikoa balitz, konpontzeko eskubidea izango du, horiek akatsak edo hutsak balituzte. 
 
San Markoko Mankomunitateak berme-epean kontratistari egotz dakizkiokeen akats edo 
hutsengatik hornitutako ondasunak nahi duen helbururako egokiak ez direla egiaztatzen 
badu eta ordezkapen edo konponketarekin helburua lortzeko nahikoa ezingo dela izan 
uste bada, epearen barruan bazter eta kontratistaren esku utz ditzake.  
 
 
13. EZ BETETZEENGATIK KONTRATISTARI ZIGORRAK  
 
A. KONTRATUA GAUZATZEKO EPEAK EZ BETETZEA. 
 
Berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua gauzatzeko epea betetzeari buruz 
kontratista atzeratu bada, Administrazioak kontratua ebaztea eta kontratistak bermea 
galtzea edo zigorrak jartzea erabaki dezake. Bigarren kasuan, kontratu-prezioaren 1.000 
euroko eguneko 3 euro ordaindu beharko ditu. 
  
Atzerapenengatik zigorrak kontratuaren prezioaren 100eko 5en multiplora iristen 
direnean, kontratazio-organoak kontratua ebazteko edo zigor berriak jarriz gauzatzen 
jarraitzea erabakitzeko ahalmena izango du. 
 
B.  AKATSEZ BETETZEA. 
 
Prestazioa akatsez gauzatzen bada, Mankomunitateak kontratuaren aurrekontuari 
dagokion % 10eko zigorra jar dezake.    
 
 
 
 
 
14. KONTRATUA EBAZTEKO ARRAZOIAK 
 
Hornidura-kontratua ebazteko arrazoiak dira Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko 
Legearen Testu Bateratuak 223. eta 299. artikuluetan zehaztutakoak. 
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15. ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK  
 
Mankomunitateari 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 Sektore Publikoaren 
Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuak eta Herri Administrazioen Kontratuei 
buruzko Legearen Araudi Orokorrak xedatutako mugen barruan eta horietan ezarritako 
baldintza eta ondorioen arabera egingo du. 
 
 
 
 

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 
 
 
 
16. ESLEIPEN-PROZEDURA 
 
Kontratu hau prozedura irekiaren bitartez esleituko da, erregulazio harmonizatuaren 
arabera. 
 
Eskaintzak balioztatzeko irizpideak, kontratua esleitzeko oinarritzat hartuko direnak, 
ondorengoak dira: 
 
Irizpide objektiboak: 
 
1. irizpidea.- Proposamen ekonomikoaren zenbatekoa. Gehienez 40 puntu emango dira. 
 
2. irizpidea.- Hornidura hobetuko duten beste prestazio batzuk. Gehienez 10 puntu 
emango dira. 
 
Irizpide subjektiboak: 
 
3. irizpidea.- Hornitu beharreko ekipoaren ezaugarri teknikoak Gehienez 50 puntu 

emango dira. 
 
 
 
1. IRIZPIDEA Objektiboa.- Proposamen ekonomikoaren zenbatekoa. 
 
Oinarrizkoa baino garestiagoa den proposamenik ez da onartuko. Proposamen 
ekonomikoari gutxienez 0 puntu eta gehienez 40 puntu emango zaizkio. 
 
Puntu gehienak (40 puntu) beheranzko ehuneko handiena duen eskaintzari emango zaio, 
hori aldez aurretik onartuta badago eta “A beherapena” esango zaio. Beste edozein “B” 
proposamen honako formularekin bat haztatuko da: 
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Puntuazioa = 40 x (eskaintza ekonomikorik merkeena/balioztatzen ari den eskaintza 
ekonomikoa) 

 
 
2. IRIZPIDEA Objektiboa.- Hornidura hobetuko duten beste prestazio batzuk. 
 
Atal honetan laguntza teknikoaren eta mantentze-lanen zerbitzua, eskaintzaileek 
eskainitako bermea eta hornidura-epea laburtzea eta berme-epea zabaltzea balioetsiko 
dira. Gehienez 10 puntu emango dira honako moduan banatuak: 
 

 • Bermea zabaltzea: gehienez 5 puntu. 
 
  Urtebete: 0 puntu 
  2 urte: 1 puntu. 
  3 urte: 2,5 puntu 
  4 urte: 4 puntu 
  5 urte: 5 puntu 
 

• Tailerrean laguntza teknikoaren konpromisoa, betiere Gipuzkoako probintziaren 
barruan bada: gehienez 2 puntu. 

 
  Lanaldi berean: 2 puntu 
  24 ordutan: 1 puntu. 
  24 ordu baino gehiago: 0 puntu 
 
 • Hornidura-epea murriztea: gehienez 3 puntu. 
 
  6 hilabete baino gutxiago eta 5 hilabete edo gehiago: 1 puntu. 
  5 hilabete eta 4 hilabete edo gehiago: 1,5 puntu 
  4 hilabete baino gutxiago: 3 puntu 
 

 
 
3. IRIZPIDEA Subjektiboa.- Ekipoaren ezaugarri teknikoak. 
 
Irizpide honetan hornitu beharreko ekipoaren ezaugarri teknikoen ondorioz sor 
daitezkeen ondorioak eta kalitatea kontuan hartuko dira. Halaber, diseinatutako 
helbururako, erresistentzia, segurtasun, sendotasun, garbitasun eta iraupenaren 
baldintzekin, egokia al den aztertuko da. Gehienez 50 puntu emango dira ondorengo 
irizpideetan banatuak: 
 
 
 

• XASISA: 15 PUNTU 
 
 -. Zilindro-bolumen eta potentzia handiagoa. Gehieneko biraketa-momentua eta 
gutxieneko b/min. 
 .- Erregaiaren kontsumoa, CO2ren igorpenak. 
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 .- Zarataren igorpenak (dB(A)). 
 .- Ardatzen arteko distantzia txikiagoa, biraketa-erradio txikiagoa. 
 .- Balaztada- eta esekidura-sistema. 

.- Erosotasuna: bolante eta eserleku erregulagarriak, airea girotzeko sistema, 
etab. 

.- Ibilgailuaren erabilera optimizatzeko prestazio osagarriak. 
 

• KUTXA: 35 PUNTU 
 
 -. Kutxa. Materialak, eraikuntza-ezaugarriak, lodierak eta sendotasuna. 

.- Jasogailuaren prestazioak. 
 .- Tobera eta trinkotze-organoak. 
 .- Aginteak, operazio-zikloak, etab. 
 .- Segurtasun-sistema eta bestelako ezaugarriak. 
 .- Multzoaren dimentsioak. 

.- Ibilgailuaren erabilera optimizatzeko prestazio osagarriak. 
 

 
 
 
17. KONTRATAZIO-MAHAIA 
 
Kontratazio-mahaia hurrengo kideek osatuko dute: 
 
MAHAIBURUA: Mankomunitateko presidentea. 

1. MAHAIKIDEA: Mankomunitateko idazkaria. 

2. MAHAIKIDEA: Mankomunitateko kontu-hartzailea. 

3. MAHAIKIDEA: Mankomunitateko teknikari bat. 

4. MAHAIKIDEA: Zuzendari-kudeatzailea. 

IDAZKARIA: Mankomunitateko administrari bat. 
 
 
18. KONTRATATZEKO GAITASUNA 
 
Kontratazio-prozeduran lege-ahalmen eta jarduteko gaitasun osoa duten pertsona natural 
edo juridikoek parte har dezakete, kaudimen ekonomiko, finantzarioa eta teknikoa edo 
profesionala egiaztatzen badute eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 
Testu Bateratuak 60. artikuluan kontratatzeko xedatutako debekurik ez badute. 
Kaudimena 20 klausulako e) hizkian xedatutako bitartekoekin bat egiaztatu eta 
ebaluatuko da. 

 
Era berean, berez edo pertsona baimenduaren bitartez ordezkatuta egin daiteke; xede 
horrez, ahalorde askietsia lortu beharko da. Pertsona juridikoaren izenean horren kideren 
bat azaltzen denean, horretarako ahalmena duela dokumentuen bitartez justifikatu beharko 
du. Bai kasu batean, bai bestean, ordezkariari kontratatzeko aipatutako ezintasun-
arrazoiak eragingo dizkiote. 
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Halaber, enpresaburuek, kasuak kasu, kontratuaren xede den jarduera edo prestazioa 
gauzatzeko eska daitekeen enpresa-gaitasuna edo ahalmen profesionala izan beharko dute. 
 
 
19. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA 
 
Kontratazio honen espedientea eta horri atxikitako dokumentazio teknikoa San Markoko 
Mankomunitatearen bulegoetan (Donostiako Vitoria-Gasteiz kaleko 10. zenbakiaren 
etxabean) aztertu ahal izango da 8:00etatik 14:00etara, lanegun guztietan (larunbatetan 
kanpo), lehiaketaren iragarkia Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialera (EBAO) bidali 
eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Proposamenak aurkezteko epea amaitu arte 
kontsultatu ahal izango da. 
 
Horiek azaldutako toki eta ordutegi berean aurkeztuko dira 40 egun naturalen buruan, 
iragarkia bidali eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.  
 
Era berean, lehiaketa kontratazio-organoaren kontratugilearen profilean iragarriko da eta 
hurrengo atari informatikoaren edo web orriaren bidez iritsi ahal izango da bertara: 
www.sanmarkos.eus 
 
Toki berdinean agiriak eta dokumentazio osagarria lor daitezke. 
 
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, 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. 

 
 
20. PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA 
 
Eskaintzaileek 3 gutun-azal (A, B eta C) itxi aurkeztu beharko dituzte eta bakoitzean 
honako izenburua jarriko da: “PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ SAN MARKOKO 
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MANKOMUNITATERAKO HIRI-HONDAKINAK ALBOTIK JASOTZEN DIREN 
EDUKIONTZIAK BILTZEKO BI IBILGAILUREN HORNIDURARI DAGOKION 
KONTRATAZIOAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA” 
. 
Gutun-azal bakoitzean enpresaren izena, proposamena sinatzen duenaren izena eta 
abizenak eta ordezkaritza agertuko dira. Hiru gutun-azalak sinatu beharko dira. 
 
“A” gutun-azalak “KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA” 
azpititulua izango du eta hurrengo dokumentuak sartuko dira: 
 
 a) Lehiakidearen edo haren ordezkariaren nortasun-agiri nazionalaren fotokopia. 
Horrez gain, beste pertsona edo erakunde baten ordezkaritzan jardunez gero, notarioaren 
ahalordea, gutun-azal honetan aurkeztutako dokumentazioa kalifikatzeko prozesuan 
erakunde honek askietsiko duena. 
 
 b) Lehiakidea pertsona juridikoa izanez gero, eratze- edo aldaketa-eskritura 
aurkeztuko du, behar bezala inskribaturik Merkataritza Erregistroan eta identifikazio 
fiskaleko zenbakian, inskripzioa derrigorrezkoa baldin badu, aplikatu behar zaion 
merkataritzako legeriaren arabera. Hala ez bada, eraketaren, estatutuen edo fundazio-
egintzaren eskritura edo agiria aurkeztuko du jarduteko gaitasuna duela frogatzeko. Agiri 
hori erregistro ofizial egokian inskribaturik egongo da, hala behar denean, eta bertan 
agertuko dira lehiakidearen jarduera zuzentzen duten arauak.  
 
Enpresaburuak Europako Elkarteko 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.  
 
 c) 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. 
 
 d) 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. 
 
 e) Eskaintzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo 
profesionalaren frogagiriak, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu 
Bateratuak 75. artikuluko a) hizkian eta 77. artikuluko f) hizkian xedatutako bitartekoen 
bidez. Aipatutako bitartekoei dagokienez, kontratu zehatz honetarako enpresek hurrengo 
gutxieneko kaudimen-baldintzak bete beharko dituzte:  
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.- Kaudimen ekonomikoa egiaztatzeko nahikoa izango da finantza-erakundearen 
txostena, aipatu kontratua burutzeko eskaintzailearen finantza-gaitasuna berariaz 
baieztatzen duena, edo arrisku profesionalengatik lizitazio-prezio berdinean edo 
handiagoan kalte-ordainaren asegurua dagoela adierazten duen egiaztagiria. 

 
-Kaudimen teknikoa egiaztatzeko, azkeneko hiru ekitaldietan burututako hornidura 
nagusien zerrenda, kontratuaren xedearen antzekoak badira. Zenbatekoa, datak eta 
hartzailea adieraziko dira.  
Gauzatze onari buruzko ziurtagiriaren bitartez egiaztatu beharko da, bai xasisaren 
kasuan, baita kaxaren kasuan ere. Gutxienez zeharka ekipoen fabrikatzaileak edo 
eskaintzaileak albotik jasotzeko ibilgailuak hornitu dituen bi bezero aurkeztu beharko 
dira. 
 

  f) Enpresaburu batzuek Aldi Baterako Enpresaburuen Elkartea osatzen badute, 
osatzen duen bakoitzak gaitasuna eta kaudimena egiaztatu beharko du, aurreko puntuetan 
xedatutakoarekin bat eta, era berean, esleipendunak izanez gero, legez ABEEn osatzeko 
konpromisoa hartuko dute. Halaber, proposamenean ABEEren kide bakoitzak egingo 
duen xedearen zatia adieraziko dute, horien guztien kaudimen-baldintzak zehaztu eta 
egiaztatzeko. 
 
 g) 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. 
 
 h) Prozeduraren ondorioz sortutako jakinarazpenak egiteko posta elektronikoaren 
helbidea, SPKLTBk 151.4. artikuluan aurrez ikusitakoaren arabera eta horrek xedatutako 
ondorioetarako. 
 
 
Aurreko a), b) eta e) 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. Ziurtagiriarekin batera 
eskaintzailearen aitorpen arduratsua aurkeztu beharko da, ziurtagirian azaldutako egoerek 
aldaketarik ez dutela izan adieraziz.  
 
Aurreko atalean aipatutako ziurtagiria elektronikoki luza daiteke.  
             
“B” gutun-azalak “IRITZIEN ARABERAKO BALORAZIO-IRIZPIDEAK” 
azpititulua izango du eta iritzien araberako irizpideei buruzko dokumentuak izango ditu. 
Horiek orri honen 16. klausulan daude. Gutxienez honakoak sartuko dira: 
 

● Hornitu beharreko ekipoaren lagin, argazki eta deskribapen tekniko argiak eta 
zehatzak. Hornidura definitzeko, baldintza teknikoetan eskatzen diren datuak 
eta beharrezkoak direnak zehaztuko dira.  
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● Eskaintzak hobe ezagutzeko egokitzat jotzen den beste edozein informazio 
osagarri, eskaintzen balorazio-irizpideak betetzen direla egiaztatzen badute. 
Horiek horri honetan 16. baldintzak aipatuak daude.  

 
 
 
“C” gutun-azalak “BALORAZIO-IRIZPIDE AUTOMATIKOAK” azpititulua 
izango du eta honako dokumentuak azalduko dira: 

 
Proposamen ekonomikoa, ekipoari buruz eskainitako bermea, laguntza teknikoaren 
konpromisoa eta horniduraren epea murriztea. Hori guztia I. eranskinean azaltzen den 
ereduari moldatuta egingo da. 

 
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. 
 
 
21. DOKUMENTUAK SAILKATZEA, ENPRESAK HAUTATZEA ETA 
PROPOSAMENAK IREKITZEA. 
 
Proposamenak aurkezteko epea amaitzen denean, honako jarduerak egingo dira: 

 

1.  “A” GUTUN-AZALA IREKI ETA DUEN DOKUMENTAZIOA 
TRATATZEA 

 
Mahaiak “A” gutun-azalean dagoen dokumentazioa kalifikatuko du. Xede horrez, 
eskaintzaileen gaitasun eta kaudimenari buruz argibideak edo dokumentu osagarriak 
eska daitezke eta Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi 
Orokorrak 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, Araudiaren 81. artikuluak xedatutakoaren arabera, hiru lanegunetan 
eskaintzaileek aurkitutako akatsak konpondu edo zuzentzeko. 
 

2. ENPRESAK HAUTATZEA 
 

Mahaiak aurkeztutako dokumentazioa kalifikatu ondoren eta, hala badagokio, 
aurkitutako akatsak edo ahaztean konpondu ostean, hautespen-irizpideak betetzen 
dituzten enpresak zehaztuko ditu. Horiek orriaren 20. baldintzak e) hizkian xedatzen 
ditu. Berariaz aipatuko dira lizitazioan onartutakoak, baztertutakoak eta baztertzearen 
arrazoiak.   
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3. “B” GUTUN-AZALA JENDAURREAN IREKITZEA 

“B” gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioa, iritzien araberako irizpideak 
dituena, egintza publikoan irekiko da. Kontratugilearen profilean 
(www.sanmarkos.eus) eta onartutako eskaintzaileei faxez edo posta elektronikoz 
egindako jakinarazpenean adierazitako tokian, datan eta orduan egingo da. 
Baloratzez arduratuko den organoari horretan dagoen dokumentazioa entregatuko 
zaio. Xede horiez, dokumentazio horretan akatsak edo ahazteak zuzendu behar 
badira, Mahaiak gehienez hiru lanegun emango ditu.  
Xede horiez, dokumentazio horretan akatsak edo ahazteak zuzendu behar badira, 
Mahaiak gehienez sei lanegun emango ditu.  
 

4. “C” GUTUN-AZALA JENDAURREAN IREKITZEA 

“B” gutun-azaleko dokumentazioa ireki eta baloratu ostean, “C” gutun-azala 
jendaurrean irekiko da kontratugilearen profilean adierazten den egun eta orduan. 
Helburu horrekin, dokumentazio honetan akatsak edo ahazteak zuzendu behar badira, 
Mahaiak gehienez sei lanegun emango ditu. 
 
Egintza honetan iritziaren araberako irizpideak aplikatu ondoren, eskaintza bakoitzari 
emandako balorazioa jakinaraziko da. 

 

5.  ESKAINTZAK SAILKATZEA 

Irizpide guztiak baloratutakoan, Mahaiak aurkeztutako proposamenak sailkatzeari 
ekingo dio eta, horretarako, beheranzko ordenari erreparatuko dio. Kontratuaren 
esleipen-proposamena esleitu behar duen kontratazio-organoari egingo dio. 
 
SPKLTBk 152. artikuluan xedatutakoaren babesean, proposamen bat edo gehiago 
proportzioz edo ohiz kanpokotzat jo daitekeenean, eskaintzak proportzioz edo ohiz 
kanpokotzat aitortuz gero, aldez aurretik aurkeztu dituzten eskaintzaileari edo, hala 
badagokio, eskaintzaileei entzun beharko zaie. Horrez gain, dagokion zerbitzuaren 
aholkularitza teknikoa beharko da.   
 
Kasu horretan, kontratazio-organoak, eskaintzaileak egindako justifikazioa eta 
eskatutako txostenak ikusirik, administrazioa asetzeko proposamenik 
abantailatsuenaren aldeko esleipena erabakiko du. 
 
Kontratazio-organoaren iritziz, ordea, ohiz kanpoko balioak edo proportzioz 
kanpokoak sartzearen ondorioz eskaintza ezin bada bete, sailkapenetik baztertuko 
zaio eta ekonomiaren ikuspegitik proposamen abantailatsuenaren aldeko esleipena 
erabakiko du. Horretarako, sailkapen-ordenari erreparatuko zaio. 
 
Jardundako guztia espedientean jasota geldituko da, hain zuzen ere, nahitaez idatzi 
behar diren aktetan. 
 

 

6. BIDEZKOA BADA, LEHENENGO SAILKATUARI ESKEA 
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Aurreko jarduerak egiten direnean, bidezkoa bada, lehenengo sailkatuari hamar 
laneguneko epean, eskea jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, honako 
ekintzak egin ditzan eskatuko zaio: 

 
a) Zerga-obligazioak eta Gizarte Segurantzarekin sortutakoak betetzen dituela 

justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztea edo horiek zuzenean lortzeko 
kontratazio-organoari baimena ematea. Ziurtagiriak proposamenarekin batera 
aurkeztu baditu, dokumentazio hori aurkeztea ez da beharrezkoa izango. 

b) Behin betiko bermea osatu izanaren justifikazio-dokumentazioa aurkeztea, 
hala badagokio. 

c) Proposamena osatzen duten gutun-azaletan fotokopia sinplean eskuratutako 
dokumentuen originalak aurkeztea. 

  
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. 
 
 
22. ESLEIPENA, LEGEZTAPENA ETA GASTUAK 
 
Kontratazio-organoak kontratua proposamen abantailatsuena aurkezten duen 
eskaintzaileari esleitzea erabakiko du. 
 
Esleipena bi hilabeteko epean egingo da, proposamenak ireki eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita. Eskaintzaile guztiei jakinaraziko zaie eta Mankomunitatearen 
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, kontratistak eska dezake kontratua 
eskritura publikoan jasotzea, bere gain hartuta dagozkion gastuak.  
 
40.1. artikuluarekin bat, kontratuaren kontra kontratazioaren arloan errekurtso berezia 
jar daitekeenez, ezingo da legeztatu eskaintzaileei eta hautagaiei SPKLTBak 151.4. 
artikuluan aurrez ikusitako moduan esleipenaren jakinarazpena bidaltzen zaien unetik 
hamabost lanegun igaro arte.  
 
Esleipenaren jakinarazpenean adierazitako epean, esleipendunak hurrengo jarduerak 
gauzatu beharko ditu: 

 
a) Kontratua administrazio-dokumentuan legeztatzeko Administrazio honetan 

azaltzea. 
 

b) Aldizkari bakarrean eta behingoz argitalpen ofiziala egiteko gastuak 
ordaintzea; gehienez 1.500 euro izango dira. 

 



 

 
17 

 
 III.- IZAERA, LEGE-ARAUBIDEA ETA ESKUMEN AGINPIDEDUNA 
 
 
23. IZAERA ETA LEGE-ARAUBIDEA 
 
Orri honetan oinarrituta egindako kontratua administratiboa izango da eta orri honek 
nahiz gainerako dokumentazio teknikoak arautuko dute.  Aurrez ikusten ez duten 
guztietarako honakoei erreparatuko zaie: 3/2011 Errege Dekretu Legegileari, azaroaren 
14koari, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua onartzen 
duenari; 817/2009 Errege Dekretuari, maiatzaren 8koari, Sektore Publikoaren Kontratuei 
buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legea zati batean garatzen duenari; Herri 
Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudi Orokorrari, urriaren 12ko 
1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartutakoari, 3/2011 EDLeg-ri kontra egiten ez 
dion horretan eta herri-administrazioen kontrataziorako aplikagarriak diren gainerako 
arauei. 
 
Administrazio Baldintza Berezien Agiriaren eta espedienteari erantsitako gainerako 
dokumentazio teknikoaren artean kontraesanik izanez gero, Agirian xedatutakoa nagusi 
izango da. 
 
 
24. 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. 
 
25. ESKUMEN AGINPIDEDUNA 
 
Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen gai gatazkatsuak kontratazio-organoak ebatziko 
ditu eta bere erabakiek administrazio-bidea amaituko dute. Horien kontra zuzenean 
administrazioarekiko auzi-jurisdikzioan egin daiteke, alde batera utzi gabe SPKLTBk 
40. artikulutik 49. artikulura araututakoari jarraiki, kontratazioaren arloan errekurtso 
berezia jartzea. Horrez gain, 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak, Herri Administrazioen 
Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, araututako 
bestelakoa jar daiteke.   
 
 
 

   Donostian, 2015eko maiatzean. 
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I. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA 
 

 
....................................................................................................................................... 
jaun/andreak, ....................................................................................... helbidea duenak (PK: 
.....................), ........................ NAN zenbakiarekin, .......................... telefono eta 
....................................................................... e-postarekin, gaitasun juridiko eta jarduteko 
ahalmen osoarekin, bere izenean (edo 
................................................................................................................................................ri 
ordezkatuz (helbidea: 
......................................................................................................................... PK: 
...........................; telefonoa:.........................................; NAN edo IFK (pertsona fisiko edo 
juridiko izatearen arabera)), …………………… prozedura irekiaren bidez 
……………………………… kontratatzeko deialdiaz jakitun izanik, aitortzen du: 
 

1) Kontratua arautzen duten Administrazio Baldintza Berezien Orria nahiz gainerako 
dokumentazioa ezagutzen dituela eta berariaz oso-osorik ontzat hartu eta onartzen 
dituela. 
 
2) Ordezkatzen duen enpresak indarreko araudiak eskatzen dituen baldintza eta 
betebehar guztiak betetzen dituela ireki, instalatu eta funtzionatzen jartzeko. 
 
 
 
4) Hornitzen den ekiporako eskaintzen den bermea ............. urtekoa dela. 
 
5) ...................n (tokia) ......... orduz laguntza teknikoa eskaintzeko konpromisoa hartzen 
duela. 
 
6) Emate-epea ................ hilabetekoa dela. 

 
 
 
 
 .........................n, 20…...eko .......................................aren ....................an 
 
 
 
 Sinadura  
 
 
 
 
 

II. ERANSKINA.- ERREGISTROAN PROPOSAMENA 
ENTREGATZEKO EREDUA 
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................................................. jaun/andreak, ................ NAN duenak, bere izenean 
edo ..................................... enpresaren izenean (IFZ:.......................; helbidea: 
......................................................................) ondorengoa 
 
 

AZALTZEN DU: 
 
 

Egun honetako ..................ak(*) izanik, 3 gutun-azal entregatzen dituela eta 
“PROZEDURA IREKIAREN BITARTEZ SAN MARKOKO 
MANKOMUNITATERAKO HIRI-HONDAKINEN ALBOKO ZAMA-
EDUKIONTZIAK BILTZEKO BI IBILGAILUREN HORNIDURA ESLEITZEKO” 
lehiaketan parte hartu ahal izateko proposamena dela. 

”. 
 
 

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

     Sin.:  
      (Aurkezlearen sinadura) 

 
 
 
 

(*) Erregistroko arduradunak betetzeke. 
 
 
SAN MARKOKO MANKOMUNITATEA 

 


