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EDUKIONTZIEN HORNIDURA, PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEKO 

ADMINISTRAZIO BALDINTZA ZEHATZEN AGIRIA. 

  

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Kontratuaren xedea, honako hau izango da: papera eta kartoia gaika biltzeko alboko kargako edukiontzi 

metalikoak erostea. 

 

2. HORNIDURAREN NORAINOKOA ETA EDUKIA 

 

Papera eta kartoia gaika biltzeko edukiontziak erostea, ondoren zehazten diren mota eta unitate-kopuruaren 

arabera: 

 

- Albotik jasotzen duen ibilgailuarekin biltzeko 220 edukiontzi normalizatu, agiri honek 3. atalean 

xedatzen dituen ezaugarri teknikoen arabera. 

 

- Edukiontziak egin behar duten funtzioarekin bat datozen ezaugarri teknikoak beteko dituzte. 

Horiek guztiak agiri honen 3. klausulan ezartzen dira. 

 

3. HORNITU BEHARREKO EDUKIONTZIEN ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK 

 

1) Alboko kargako sistema bidez jaso eta deskargatzeko gai izango dira, EN-12574-1,2,3:2007 Araua 

betez. 

 

2) Edukintziak barnean gutxienez 3.000 litroko edukiera erabilgarria izango du, kontrolerako erakunde 

baimenduak ziurtatuta. 

 

3) Edukiontziaren karga erabilgarria, bere pisua kenduta, 1.000 kg. edo gehiago, kontrolerako erakunde 

baimenduak ziurtatuta. 

 
4) Estankoak, hustuketa egiteko gutxienez zulo batekin hondoan, tapoiarekin zigilatua. 

 
5) Ertz ebakitzailerik gabekoa. Ertz biribilduak, 1,4 mm-ko erradioa dutenean, ez dira ebakitzailetzat 

hartuko. 

 
6) Gorputza/upelaren fabrikazio-materiala: silize urriko karbono-altzairuzko txafla, gutxienez 1,5 mm-

ko lodierakoa, kontrolerako erakunde baimenduak ziurtatuta, soldadura egin ondoren beroan 

murgilduta galbanizatukoa, EN ISO 1461:2009 Europako Araua betez, kontrolerako erakunde 

baimenduak ziurtatuta. 

 
7) Gorputza/upela ahalik eta pieza gutxienekin osatutako egongo da, ahal bada hiru pieza nagusikin 

soilik, erdiko pieza bat eta alboko bi pieza, eta goian ertza izango du multzo osoari zurruntasuna 

emateko. Soldadura jarraitu bidez lotuta egongo dira estankotasuna bermatzeko. 
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8) Edukiontziaren estalkiak ere metalikoak izango dira, galbanizatutako silize urriko karbono-altzairuzko 

txaflaz eginak, gutxienez 1 mm-ko lodierakoak, kontrolerako erakunde baimenduak ziurtatuta. Ez 

dira onartuko beste material batean fabrikatutako estalkiak (aluminioa, polietilenoa, poliesterra…). 

 
9) Edukiontziek enbutizio bertikalak eta horizontalak izango dituzte talkarekiko erresistentzia 

handitzeko. 

 
10) Gorputza/upela eta estalkiak galbanizatu ondoren tratamendua jasoko dute pintatu aurretik. 

Tratamenduan gutxienez honako eragiketa hauek sartuko dira: garbiketa mekanikoa, 

koipegabetzea/fosfatatzea eta garbiketa.   

 
11) Torlojuteria osoa galtzairu herdoilgaitzarekin egindakoa izango da. Beste materialik ez da onartuko. 

 
12) Papera eta kartoia alde batetik bakarrik sartu ahal izango da. Alde horri “erabiltzailearen aldea” 

deituko zaio. Betetze-ahoaren posizioak (erabiltzailearengandik ahalik eta gertuen) eta bereziki 

altuerak modu erosoan iristea ahalbidetuko die erabiltzaileei. 

 
13) Erabiltzaileren aldeko estalkiak papera eta kartoia sartzeko aho errektangularra izango du, gutxienez 

1.100 x 260 mm. neurriak izango dituena eta pieza bakar batean egindako 1,2 mm-ko lodierako 

altzairu galbanizatuan egindako armazoi batez babestua egongo da. Armazoiak materiala trabarik 

gabe sartzeko aukera emango du, bereziki merkataritzako kartoi tolestua. Ahoak ez du materiala 

sartzea oztopatuko duen inongo gomarik edo gortinarik izango. Armazoiak babeserako banda izango 

du ertzetan erabiltzaioeei kalteak ekiditeko. 

 

14) Gorputzaren eta tapen kolorea: urdina (RAL 5002 edo antzekoa). Mankomunitateak koloreen tonua 

aukeratuko du esleipendunarekin kontratua formalizatzeko unean. 

 
15) Edukiontziaren bi estalkiek blokeoko biela sendoak izango dituzte bi aldeetan, eskuz ez irekitzeko. 

Bielak galbanizatutako galtzairuzkoak izango dira eta gutxienez 8 mm-ko lodiera izango dute. Bielak 

galtzairu herdoilgaitzarekin egindako torloju bidez eta azkoin askagaitz baten bidez estalkiaren 

bastidoreari (EZ estalkiari) lotuta joango dira. Bielak edonola ere edukiontzia behar adina irekitzen 

utziko dute hustuketa egiterakoan, deskarga eraginkorra ziurtatzeko. 

 
16) Edukiontziak, deskargako zonaldean, hondakinak harrapa ditzakeen gailurik ez du izango. 

 
17) Estalkiek EZ dute eskuz irekitzeko kirtenik izango eta edukiontzia EZ da oinpekoz hornituko 

erabiltzailearen aldeko estaldia irekitzeko. 

 
18) Estalakiek gomazko banda izango dute ertzean edukiontzi barrura urik ez sartzeko. Estalkien eta 

portikoaren diseinuak ura geratuta geratzea edo edukiontzi barrura sartzea ekidingo du, kanpora 

bideratuz. 

 
19) Zoruko lau anka edo euskarriak nylonezko errabol birakaria izango dute edukiontziaren 

desplazamendua errazteko, bai altxatzerakoan bai uzterakoan. 

 
20) Edukiontzia TAG bidez identifikatzeko kokagunearekin. 
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21) Edukiontziak kalitate altuko segurtasun-banda islatzaileak izango ditu gorputzaren bi ertzetan, 

kaltzadaren aldean. 

 

22) “Aparkatzea debekatuta” piktogramarekin eta bilketako kamioia zentratzeko bandarekin 

edukontziaren gorputzean deskargako aldean. 

 

23) Edukiontziak gorputzean, erabiltzailearen aldean, mankomunitatearen anagrama eta edukiontziak 

xede duen gaikako bilketa izango du (“PAPERA ETA KARTOIA”). Diseinua eta neurriak 

mankomunitateak zehaztuko ditu esleipendunarekin kontratua formalizatzerako orduan. 

Pertsonalizazioa edukiontziaren gorputzari errematxatutako txafla baten bidez egingo da. 

 
24) Horniduraren %2ak pertsona desgaituentzako egokitutako akrgatzeko ahoa izango du. 

 
25) Edukiontzia araudi europearraren arabera homologatua eta ziurtatua. 

 

26) CE marka, Europako Parlamentuko 2000/14/CE direktibaren arabera zarata maila adieraziz. 

 
 

4. LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOA 

 

a) Lizitatzaileek plegu onetan esijitutako gutxieneko ezaugarri teknikoak betetzen direla egiaztatzeko 

dokumentazio teknikoa arkeztuko du eta baldintza administratibo partikularen pleguan ezarritako balio-

judizio baten araberako esleipen irizpideen balorazioa egiteko. 

 

b) Eskainitako edukiotzien ezaugarriak egiaztatzeko planoak. 

 
c) Kontrolerako erakunde baimenduenk ziurtagiriak, bolumena, lodiera eta pisuari buruzkoak. 

 

d) Edukiontzia, preskripzio teknikoen pleguan eskatutako neurri eta ezaugarriekin eta Memoria Teknikoan 

zehaztutako berdinak izango dituena. 

 

e) Eskeinitako edukiontziak fabrikatuko dituen fabrikaren identifikazioa. 

 

 

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

 

Gutxienez bi urtetako guztizko bermea (eskulana eta materialak). 

 

Harrera aurkeztu eta onartutako eskaintzaren arabera edukiontziak muntatu eta funtzionamendu 

orokorraren probak egin ostean egingo da. Emaitza aldekoa bada, 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 
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behar badute, betiere akatsa fabrikazioari edo muntaketari egozten zaionean. Sortutako gastu guztiak 

esleipendunaren kargura izango dira. 

 

Proposamen teknikoak Mankomunitateari eskainiko zaion arreta teknikoari buruzko alderdiak zehaztu 

beharko ditu. 

 

6. HORNIDURA GAUZATZEKO EPEA 

 

Edukiontzi guztiak emateko epea gehienez hilabete batekoa izango da, kontratua sinatu eta hurrengo 

lanegunetik zenbatzen hasita. 

 

7. BERMEAREN EPEAN AKATSAK 

 

1.- Bermearen epean hornitutako ondasunetan akatsak antzeman eta egiaztatzen badira, 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 Mankomunitateak artikulu honetako 1. eta 3. klausuletan aipatzen duen eragozpenik 

jarri edo salaketarik egin gabe amaitzen bada, kontratistari hornitutako ondasunengatik erantzukizunez 

salbuetsiko zaio. 

 

8. ORDEZKO PIEZEN HORNIDURA 

 

Lehiaketaren esleipendunak parte-hartze hutsarengatik kontratu guztia hartzen den unetik gutxienez 5 

urteko epean erosketaren xede diren edukiontziak berritzeko ordezko piezak hornitzeko konpromisoa 

hartzen du eta ordezkoa eskatu ondoren, 4 astetik beherako epean entregatu beharko du. 


