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KONTRATAZIO MAHAIKO AKTA 
 
2018ko apirilaren 17an, goizeko arratsaldeko ordubata eta laurdenean, Sasieta 
Mankomunitateko batzar aretoan, behean agertzen diren Kontratazio Mahaiko kideak bildu 
dira, behean aipatzen den kontratazio jardunbidea aztertzeko asmoz. 
 
Presidentea: Sasieta Mankomunitateko Lehendakaria: Aitor Iturbe Aldasoro J. 
Mahaikideak: 
Idiazabalgo Zerbitzu burua: Iñaki Erauskin Urretabizkaia J. 
Ingurumen teknikaria: Enrike Enparantza Ormazabal A 
Idazkari Kontu-hartzailea: Isabel Fuertes Matxin A. 
Etorri ez dena: 
Sasieta Mankomunitateko Lehendakari ordea: Ioritz Imaz Baztarrika J. 
 
Mahaiko Lehendakariak, bilkurari hasiera eman dio 13:15ean, honako gaiarekin: 
 
Kontratuaren gaia: SASIETA MANKOMUNITATEARI, PAPERA ETA 
KARTOIARENTZAKO EDUKIONTZIEN HORNIDURA, PROZEDURA 
IREKI BIDEZ, ESLEITZEKO ESPEDIENTEA. 
 
Jardunbidea eta Esleipen Modua: Irekia; eskaintza ekonomikoki onuragarriena, esleitzeko 
hainbat irizpide. 
Izapidetza: Ohikoa. 
Argitalpena: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta kontratatzailearen profilean: 2018/03/08an (48. 
zk.ian). 
 

1. B kartazalean proposamenaren ebaluaketa eta puntuaketaren emaitzak 
 
Zerbitzu buruak azaldu du ebaluazio-txosten teknikoa eta puntuaketaren emaitzak arrazoitu 
du. SANIMOBEL, S.A.: 45 puntu guztira 
 

1) Robustez y durabilidad del 

contenedor, resistencia a los impactos: 

espesores y calidad de la chapa de 

acero empleado en la fabricación del 

cuerpo/cuba, tapas y castillete, método 

de fabricación y soldadura, número de 

partes que conforman el cuerpo/cuba y 

su rigidez, carga útil del contenedor, 

robustez y funcionalidad de las patas 

de apoyo

2) Eficacia y 

robustez del 

sistema de 

bloqueo de las 

tapas

3) Estanqueidad del 

contenedor, 

resistencia a la 

corrosión

4) Accesibilidad y 

comodidad de uso para el 

usuario (altura, disposición 

y dimensiones de la boca 

de aportación de 

papel/cartón) y ausencia 

de bordes cortantes

5) Facilidad para 

descargar el papel-

cartón mediante 

vuelco en un solo 

movimiento en el 

vehículo recolector y 

asegurar así una 

descarga eficiente

6) Diseño 

constructivo del 

contenedor que 

facilite su posterior 

mantenimiento

7) Imposibilidad de 

que el agua se 

quede retenida o 

penetre en el 

contenedor

8) Método de pintado 

que ofrezca el mejor 

acabado superficial 

y garantice 

durabilidad en el 

tiempo; calidad y 

durabilidad de la 

personalización y 

bandas reflectantes 

de seguridad

9) Plazo de 

suministro de piezas 

de repuesto que 

supere el mínimo 

exigido (5 años)

TOTAL

Puntuaketa / Puntuación 0-23 0-8 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-49 puntu

SANIMOBEL, S.A. 23,00 8,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 45,00

220 EDUKIONTZI URDINEN HORNIDURA, KARTOI ETA PAPERA BILTZEKO

ESPEDIENTE ZKIA: 2018HORN02

SUMINISTRO DE 220 CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE PAPEL Y CARTON

Nº DE EXPEDIENTE: 2018HORN02

Erizpideak / Criterios 1) Edukiontziaren sendotasuna eta 

iraupena eta talkarekiko 

erresistentzia: gorputza/upelaren, 

estalkien eta armazoiaren 

fabrikazioan erabilitako altzairuzko 

xaflaren lodiera eta kalitatea, 

fabrikazio- eta soldadura-metodoa, 

gorputza/upela osatzen duten zati 

kopurua eta multzo osoaren 

zurruntasuna, edukiontziaren karga 

erabilgarria, eta zoruko anken 

sendotasuna eta funtzionaltasuna

6) Edukiontziaren 

eraikuntza-

diseinua, 

ondorengo 

mantenua 

erraztuko duena

7) Ura geratuta 

geratzeko edo 

edukiontzi barrura 

sartzeko 

ezintasuna

2) Estalkien 

blokeo 

sistemaren 

eraginkortasuna 

eta sendotasuna

3) Edukiontziaren 

estankotasuna, 

korrosioarekiko 

erresistentzia

4) Erabiltzailearentzako 

irisgarritasuna eta 

erabiltzerako 

erosotasuna (papera eta 

kartoia sartzeko ahoaren 

altuera, kokapena eta 

neurriak) eta ertz 

ebakitzailerik eza

5) Papera eta 

kartoia bilketako 

ibilgailuan 

iraulketa bakar 

baten bidez 

dekargatzeko 

erreztasuna, 

deskarga 

eraginkorra 

ziurtatu asmoz

HORNIDURAREN KALITATE TEKNIKOA

CALIDAD TECNICA DEL SUMINISTRO

GUZTIRA8) Gainazal-

akabera onena eta 

iraunkortasuna 

ziurtatuko dituen 

pintaketa-metodoa; 

pertsonalizazioare

n eta segurtasun-

banda islatzaileen 

kalitatea eta 

iraunkortasuna

9) Ordezko piezen 

hornidura egiteko 

epea, esijitutako 

gutxienenoa (5 

urte) gaindituko 

duena
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2. C kartazalaren irekiera. 
 

220 EDUKIONTZI URDINEN HORNIDURA, KARTOI ETA PAPERA 
BILTZEKO 

PROPOSAMEN EKONOMIKOA 
ESPEDIENTE ZKIA: 2018HORN02 

SUMINISTRO DE 220 CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE PAPEL Y 
CARTON 

PROPOSICION ECONOMICA 
Nº DE EXPEDIENTE: 2018HORN02 

        
Lizitazioko prezioa / Precio de licitación 

(1)   198.000,00 €   

Gehienezko puntuaketa / Puntuación 
máxima   51   

(1) BEZ kanpo / IVA excluido       
        
AUTOMATIKOKI EBALUAGARRIAK DIREN IRIZPIDEAK 
CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE 
Balorazioa era honetan egingo da: Puntuaziorik handiena emango zaio 
preziorik merkeena eskaintzen duen proposamenari; gainontzeko 
proposamenen puntuazioa ateratzen da formula honetatik: prezio merkeena 
duen eskaintzaren eta baloratzen den lizitatzailearen eskaintzaren arteko 
zatidura bider irizpideari aplikatu dakizkiokeen puntuen kopuru osoa, 
ateratzen den emaitza. Hau da, 
La valoración se realizará de la siguiente forma: Se otorgará la máxima puntuación al 
precio más económico;  la puntuación del resto de las ofertas se desprende de la 
fórmula de multiplicar el resultado del cociente entre el precio más bajo y la oferta del 
licitador que se valora por el número total de puntos aplicables al criterio. Esto es, 

PL= OB/OL x 51       
      
Donde:       
PL = Lizitatzailearen puntuazioa / Puntuación licitador     
OB = Eskaintzarik txikiena / Oferta más baja     
OL = Lizitatzailearen eskaintza / Oferta licitador     
        

Lizitatzaileak Lizitatzailearen 
eskaintza "LE" 

Lizitatzailearen 
puntuaketa 

"LP" 

  
  

  
Licitadores Oferta licitador 

"OL" (1) 
Puntuacion 

licitador "PL"   
Deitura / Denominación € Puntuak/Puntos   

SANIMOBEL, S.A. 195.800,00 € 51,00   
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(1) BEZ kanpo / IVA excluido       
 
 

PUNTUAZIOA GUZTIA: 96 puntu 
 
Kontratazio Mahaiak proposatu du SANIMOBEL SAri dokumentazioa aurkezteko 
errekerimendua luzatzea, administrazio-baldintza zehatzen agiriaren 13. eta 16. klausuletan 
eta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 14ko 
3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 151.2 artikuluan xedatutakoaren arabera. 
 
Gaia bozketan jarri da: 
 
Alde: Aitor Iturbe Aldasoro J., Iñaki Erauskin Urretabizkaia J., Enrike Enparantza 
Ormazabal J eta Isabel Fuertes Matxin A. 
 
Kontratazio Mahaiak, aho batez, luzatu dio kontratazio organoari honako  
 

PROPOSAMEN HAU 
 

«LEHENENGOA.- SANIMOBEL SA enpresari Sasieta Mankomunitateko udalerrietan 
papera eta kartoia gaika biltzeko 220 edukiontzi metalikoen horniduraren  kontratuaren 
esleipen proposamena eta errekerimendua luzatzea, agiri hauek aurkez ditzan gehienez ere 
HAMAR (10) egun balioduneko epean, errekerimendu hau jaso eta hurrengo egunetik 
kontatzen hasita:  
 
 Lizitatzaileak aurkeztu beharko du: 

 Jarduteko gaitasuna egiaztatzeko: Sozietatearen eraketako eskrituraren edo 
agiria, estatutuen bidez edo sorrera-egintzaren berri ematen duen agiriaren bidez. 
Dena delako agiri horretan jarduerak zer arauren arabera arautzen diren adierazita 
egon beharko du eta, gainera, pertsona juridiko horri dagokion erregistro publikoan 
inskribatuta egon. 

  Kontratua sinatzeko pertsonaren NAN eta horretarako eskuetsitako 
ahalordea.  

 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 60. atalean adierazitako 
kontratatzeko debekurik ez dutelako aitorpena (I. eranskina) 

 Enpresariaren kaudimena, administrazio-baldintza zehatzen orriaren 10.3 
klausulak xedatutako moduan. 

 Bere zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela 
ziurtatzen duen agiria; 

 Ekonomi Jardueren gaineko Zergan, kontratuaren gaiari dagokion epigrafean 
hain zuzen ere, alta eman diotela frogatzeko, lehiatzaileak alta-agiria aurkeztuko du, 
uneko ekitaldian bertan hartua badu, edo EJZren azken ordainagiria, gainerako 
kasuetan. Beti ere, zerga horren matrikulan bajarik hartu ez izanaren 
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erantzukizunpeko adierazpena erantsiko du. 

 Kontratuaren xedea den jarduera egiteko estaldura ekonomiko nahikoa duen 
erantzukizun zibileko aseguruaren poliza BERREHUN ETA 
BERROGEITA HAMAR MILA EURO (250.000 €) harpidetuta daukala 
egiaztatzen duen dokumentazioa, eta aseguruaren ordainketaren egunean 
dagoela ziurtatzen duen frogagiria. 

 BEDERATZI MILA ZAZPIEHUN ETA LAUROGEITA HAMAR EURO 
(9.790,00 €)ko bermea ezartzea. 

 

BIGARRENA.- Interesdunari probidentziaren berri ematea, eta jakinaraztea, tramite-
egintza izaki, ezin dela errekurtsorik aurkeztu horren kontra. 
 
Errekerimendua ezarritako epean behar bezala betetzen ez badu, lizitatzaileak bere 
eskaintza atzera bota duela ulertuko da, eta dokumentazio bera eskatuko zaio hurrengo 
lizitatzaileari, eskaintzak sailkatu diren hurrenkerari  jarraituz. Hori egon ezean, prozedura 
hutsik geldituko da. 
 
HIRUGARRENA.- Zuzendaritza Batzarrari horren berri ematea». 
 
Eta hala jasota gera dadin eta behar den lekuan ondorioak sor ditzan, agiri hau 
luzatzen dut Lehendakariaren aurrean eta oniritziarekin, Beasainen, bi mila eta 
hamazortziko apirilaren hogeita seian. 
 
       O.I  
Lehendakariak                                                                                   Idazkariak 
Aitor Aldasoro Iturbe                                                                Isabel Fuertes Matxin 
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