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POLTSA KONPOSTAGARRIEN HORNIDURA, PROZEDURA IREKI B IDEZ 
KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO BALDINTZA ZEHATZEN AGIR IA. 

  
 

1. KONTRATUAREN XEDEA 
 
Orri honen xedea baldintza tekniko batzuk adieraztea da, eta baldintza horiek izango dira 
poltsa konpostagarrien hornidura egiteko oinarria. 

 
 

2. HORNIDURA OSATZEN DUTEN POLTSA KONPOSTAGARRIEN EZAU GARRI 
TEKNIKOAK 
 
1. ZATIA: 10 litroko ontzi aireztatuetan erabiltzek o, etxebizitzetara zuzendutako poltsa 
konpostagarriak: 
 

- Ahalmena: poltsak etxebizitzetan banatutako 10 litroko ontzi aireztatuekin erabiltzeko 
egokiak izango dira. 

 

  
- Zaku erako poltsa. 
 
- Poltsa konpostagarria izango da: Europako UNE-EN 13432 arauaren arabera, 

VINÇOTTE-TÜV AUSTRIA erakundeak  “OK Compost” markaren bidez egiaztatua 
edo DIN CERTCO erakunde alemaniarrak “compostable” markaren bidez egiaztatua. 
 

  
AIB-VINÇOTTE DIN CERTCO 

 
- Lizitatzaileek poltsak egiteko erabilitako lehengaiaren onespen ziurtagiria aurkeztuko 

dute nahaitanahiez eta baita amaierako produktuaren onespen ziurtagiria ere, 
amaierako produktuaren ziurtagiriaren lizentziaren jabearen inguruko “Sxxx” 
kodearekin.  
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- Era berean, amaierako produktuaren onespen ziurtagiria duen enpresa ekoizlea ez 
denean dagokion estrusiogilearekin duen hitzaremanaren kopia aurkeztu beharko du. 

 
 

- Ziurtagiriak indarrean egongo dira (iraungi gabe) mankomunitateari eskaintza 
auzkeZten zaion datan. 

 
- Gutxieneko neurriak, bi aukerak onartuko dira:  
 
- Soldatze zuzena duten poltsak: 

- 43 (zabalera) x 46 zm. (altuera) errealak , soldatze gunera arte neurtuta. Ez 
da kontutan izango soldatzearen ondoren gelditzen den soberakina. 

- 45 zm.ko zabalerako  poltsak onartuko dira, hau da, neurri egokia baino 2 zm. 
gehiago. Es dira ordea 43 zm. baino neurri txikiagoa duten poltsarik onartuko. 

- Poltsa luzeagoak  onartuko dira. 
 

- Oinarrian izar erako soldatzea duten poltsak: 
- 43 (zabalera) x 49 zm. (altuera) errealak , soldatze gunera arte neurtuta. Ez 

da kontutan izango soldatzearen ondoren gelditzen den soberakina. 
- 45 zm.ko zabalerako  poltsak onartuko dira, hau da, neurri egokia baino 2 zm. 

gehiago. Es dira ordea 43 zm. baino neurri txikiagoa duten poltsarik onartuko. 
- Poltsa luzeagoak  onartuko dira. 

 
 

- Gutxieneko lodiera: 18 micra (µm) , erregularki poltsaren azalera osoan, pororik 
gabe. 
 

- Lizitatzaileak erabilitako materialaren dentsitatea  adieraziko du. 
 
- Poltsa iragazgaitza eta izerdigarria. 

 
- Soldatze guneak: zigilatuak egongo dira, jariorik ez izateko eta poltsa betetzen 

denean edo batetik bestera eramaten denean tentsioren bat jasaten badu ez 
irekitzeko behar adina sendotasuna izan dezan. 
 

- Iraunkortasuna: kontutan izan beharko da erabiltzaileen %50ak 5 egun ondoren 
aldatzen duela poltsa. Poltsak bost egun horietan bere ezaugarriak mantendu 
beharko ditu. 
 

- Entregatzeko era: poltsak sortaka, biribil zilindriko trinko  moduan entregatuko dira. 
Biribil bakoitzean zehatz mehatz 37 poltsa  egongo dira. 
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- Sortak beraien artean modu jarraian lotutako 37 poltsa  izango ditu eta behar 
bezala tolestuta egongo dira, sortzen zilindroa lehen aipatutako neurrietara behar 
bezala egokitzeko. Poltsen artean markatutako arrastoa egon da banan bana erraz 
bereizteko. Poltsak dagoeneko bereiztuta dituzten sortak ez dira onartuko eta 
aipatutako poltsa kopurua ez dutenak ere ez.  
 

- Biribil zilindriko hauek mankomunitateak poltsak emateko makinetan  erabili, kargatu 
eta emateko egokiak izango dira. Horregatik, zilindro-formakoak izango dira, bere 
neurri egokienak honako hauek izango direlarik: 65 mm-ko diametroa eta 120 mm-ko 
altuera, eta ezingo dute inolaz ere neurri hauek gainditu. Arrazoi berberagatik, sorta 
guztiak berdinak, homogeneoak eta trinkoak izango dira, eta kanpoko aldean zintatxo 
bat izango dute sorta ez desegiteko. Mankomunitateak sorta hauen baliagarritasuna 
egiaztatuko du lizitatzaileak entregatutako sorta poltsak emateko makinan errail bat 
erabat kargatuz. 
 
 

    
 
- Erabiltzerako orduan poltsak erraz askatuko dira sortatik, mozterakoan haustura edo 

urradurarik gertatu gabe. 
 

- Kolorea: marfil zuria edo naturala. 
 

- Pertsonalizazioa: poltsak pertsonalizatuta entregatuko dira, kolore bakar batean, 
mankomunitateak adierazitako logotipo eta informazioarekin, urezko tinta ekologikoak 
erabiliz (UNE-EN 13432). 
 

- Fabrikazio data: poltsa bakoitzak fabrikazio data eramango du inprimatuta; gutxienez 
hilabetea eta urtea. Era berean eskari bakoitzean mankomunitateak ezartzen duen 
kontrol kodea ere inprimatu beharko da.  

 
 

- Poltsa bakoitzak “OK Compost” logotipo edo bestela “compostable” logotipoa 
eramango du inprimatuta, produktua konpostagarria dela adierazteko. VINÇOTTE –
TÜV egiaztagiria baldin badu ordea, amaierako produktuko ziurtagiriaren lizentziaren 
jabeari dagokion “Sxxx” kodea eramango du. 
 



SASIETA MANKOMUNITATEA 

Iturralde-txikiko industrialdea, 3-2.sol. 

Salbatore auzoa 

20.200 Beasain 

 

Tel: 943 16 15 55 

Fax: 943 16 06 04 

info@sasieta.eus 

www.sasieta.eus 

 

4 
 

- Poltsen hornidura kartoizko kaxatan egingo da. Kaxak egurrezko paletetan egongo 
dira, maneiatzea, biltegiratzea eta kontserbazioa errazteko. Kaxa bakoitzean sorta 
kopuru egokia sartuko da, “Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo” 
delakoak “Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
manipulación manual de cargas” izeneko gidan gomendatzen duena betetzeko. 
Horren ondorioz, 15 kg.tik gorako kargak ez dira maneiatuko (datu hau 
erreferentziako 25 kg 0,6ko faktore zuzentzailerekin biderkatuta lortzen da). Kaxek 
kanpoko aldean zenbateko pisua duten adieraziko dute. 
 

- Hornitu beharreko materialaren iraungitze eta kontserbazioa kontutan izanik, gutxienez 
lau entrega edo emate egingo dira. Entrega edo emate bakoitza kontratistari dagokion 
eskaera jakinarazi ondoren fabrikatuko da eta EZ lehenago. 
 

- Sasieta Mankomunitateak egokiak iruditzen zaizkion laborategiko entseguak egingo 
ditu aurkeztutako laginekin, horien artean Infragorri Transmisioko Espektroa (IR), 
materialaren konposizio eta ezaugarriak zehazteko. Era berean horniduraren 
bidalketa guztietan egitea posible izango da bere egokitasuna eta kontratuko 
baldintzen betetze maila bermatzeko.   
 
 

Beasain, 2018ko urtarrilak 30 
 

 
 
 
 


