
Kontratu publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 2.5 artikuluan dagoen agindua 
betetze aldera, Iruñerriko Mankomunitatearen kontratazio-plana aurkezten da, ezaguna izan dadin, 
aurrekontuen onarpenarekin batera. 
 
Lege-betebehar hori betetzearekin batera, plangintza-dokumentu honen xedea da, era berean, 
kontratazioaren kudeatzaileei kontratazio hori hobetzen laguntzeko tresna izatea, aurretiko 
ezagutzak ahalbidetzen duen neurrian, batetik, kudeatzaileek eduki ahal izatea espedienteak egoki 
prestatzeko beharrezkoa den denbora, eta, bestetik, lizitatzaileek aztertu ahal izatea eta, egokia 
bada, dagozkien eskaintzak prestatzea, eta alderdi horrek ekarriko du Mankomunitaterako eskaintza 
hobeak lortzea. 
 
Plana dokumentu dinamikoa da, gobernu-organoek hartzen dituzten akordioen arabera alda 
daitekeena, eta bai kontratazio publikoaren bidez erantzun beharreko behar berriak eragin 
ditzaketen beste inguruabar batzuen arabera ere. 
 

2020KO KONTRATAZIO-PLANA 
 
EHG 
 
1.- Eskualdeko Hiri Garraioaren kontzesioa 

 Kontratazio-modalitatea: kontratua. 

 Kontratu-mota: zerbitzuaren kontzesioa. 

 Kontratazio-prozedura: irekia. 

 Helburuaren deskribapena: bidaiarien garraio erregularraren zerbitzua, erabilera 
orokorrekoa, iraunkorra eta aldi baterakoa, hiri-izaerakoa Iruñerrian. 

 Balio zenbatetsia: 395.000.000 euro 9 urtean. 

 Aurreikusita dagoen lizitazio-data: 2020ko lehen hilabeteak. 

 CPV kodea: 60112000 Garraio-zerbitzuak bide publikoan; 60100000-9 Garraio-zerbitzuak 
errepidean. 

 
2.- Laguntza teknikoa Iruñerrian mugikortasunaren neurketa sinplifikatua egiteko 

 Kontratazio-modalitatea: kontratua. 

 Kontratu-mota: zerbitzuaren laguntza. 

 Kontratazio-prozedura: irekia. 

 Helburuaren deskribapena: Iruñerriko mugikortasunaren neurketa sinplifikatua egiteko 
azterlanak. 

 Balio zenbatetsia: 40.000 euro. 

 Aurreikusita dagoen lizitazio-data: 2020ko lehen seihilekoa. 

 CPV kodea: 71311200-3 Aholkularitza-zerbitzuak garraio-sistemetan. 
 
3.- Eskualdeko Hiri Garraioaren flotarako garaje berrien aurreproiektua idazteko laguntza teknikoa 

 Kontratazio-modalitatea: kontratua. 

 Kontratu-mota: zerbitzuaren laguntza. 

 Kontratazio-prozedura: irekia. 

 Helburuaren deskribapena: Eskualdeko Hiri Garraioaren garaje berriak hartzeko instalazioen 
aurreproiektua egitea. 

 Balio zenbatetsia: 200.000 euro. 

 Aurreikusita dagoen lizitazio-data: 2020ko lehen seihilekoa. 

 CPV kodea: 71310000-4 Aholkularitza-zerbitzuak ingeniaritzan eta eraikuntzan; 71243000-3 
Aurreproiektuak (sistemak eta integrazioa). 

 



4.- Eskaripeko taxi-zerbitzu erregularra eskuratzeko ordainketa-sistemaz hornitzea 

 Kontratazio-modalitatea: kontratua. 

 Kontratu-mota: zerbitzuaren hornidura. 

 Kontratazio-prozedura: irekia. 

 Helburuaren deskribapena: eskaripeko taxi-zerbitzu erregularraren autotaxi ibilgailuetan 
ontziratutako baliozkotze- eta salmenta-ekipoz hornitzea, eta bai haiek kudeatzeko sistemez 
ere. 

 Balio zenbatetsia: 50.000 euro. 

 Aurreikusita dagoen lizitazio-data: 2020ko bigarren seihilekoa. 

 CPV kodea: 30144400-4 Kobrantza-sistema automatikoa. 
 
5.- Eskaripeko taxi-zerbitzu erregularra  

 Kontratazio-modalitatea: kontratua. 

 Kontratu-mota: zerbitzuaren zerbitzua. 

 Kontratazio-prozedura: irekia. 

 Helburuaren deskribapena: taxi-zerbitzua, izaera erregularrarekin edo eskaripean, plaza 
bakoitzeko ordainketa indibidualarekin. 

 Balio zenbatetsia: 150.000 euro. 

 Aurreikusita dagoen lizitazio-data: 2020ko lehen hilabeteak. 
 
 
KOMUNIKAZIOA 
 
1.- Eskualdeko Hiri Garraioaren gogobetetasun-inkestaren eta bezero anonimoaren azterlana 

 Modalitatea: kontratua. 

 Kontratu-mota: zerbitzua. 

 Helburuaren deskribapena: zerbitzuaren balorazioa erabiltzaileen aldetik, eta zerbitzuaren 
kalitatearen azterlana bezero anonimoaren aldetik. 

 Balio zenbatetsia: 70.000 euro. 

 Aurreikusita dagoen lizitazio-data: azaroa. 

 CPV kodea: 79342310-9 Inkesta-zerbitzuak bezeroei; 79342311-6 Bezeroaren 
gogobetetasunaren ebaluazio-zerbitzuak. 

 
2.- Taxi-zerbitzuaren gogobetetasun-inkestaren azterlana 

 Modalitatea: kontratua. 

 Kontratu-mota: zerbitzua. 

 Helburuaren deskribapena: zerbitzuaren balorazioa eta eskaeraren azterlana erabiltzaileen 
aldetik. 

 Balio zenbatetsia: 26.000 euro. 

 Aurreikusita dagoen lizitazio-data: maiatza. 

 CPV kodea: 79310000-0 Merkatu-azterlanen zerbitzuak; 79342310-9 Inkesta-zerbitzuak 
bezeroei. 

 
3.- Publizitate-euskarriak kontratatzea, Eskualdeko Hiri Garraioaren gaueko zerbitzuaren aldaketari 
buruzko informazioa emateko 

 Modalitatea: kontratua. 

 Kontratu-mota: zerbitzua. 

 Helburuaren deskribapena: publizitatea hainbat euskarritan kontratatzea aurreikusten da. 

 Balio zenbatetsia: 30.000 euro. 

 Aurreikusita dagoen lizitazio-data: martxoa. 



 CPV kodea: 79340000-9 Publizitate- eta marketin-zerbitzuak; 79341000-6 Publizitate-
zerbitzuak; 79341100-7 Aholkularitza-zerbitzuak publizitatean; 79341200-8 Publizitate-
kudeaketako zerbitzuak; 79341400-0 Publizitate-kanpainen zerbitzuak. 

 
Oharrak: kanpainaren egitura ez dago erabat diseinatuta une honetan. Gerta liteke zenbatespen 
ekonomikoa doitu behar izatea. 
 
4.- Publizitate-euskarriak kontratatzea, Eskualdeko Hiri Garraioan gizabidezko ohiturak izatea 
bultzatzeko kanpainarako 

 Modalitatea: kontratua. 

 Kontratu-mota: zerbitzua. 

 Helburuaren deskribapena: publizitatea hainbat euskarritan kontratatzea aurreikusten da. 

 Balio zenbatetsia: 35.000 euro. 

 Aurreikusita dagoen lizitazio-data: iraila. 

 CPV kodea: 79340000-9 Publizitate- eta marketin-zerbitzuak; 79341000-6 Publizitate-
zerbitzuak; 79341100-7 Aholkularitza-zerbitzuak publizitatean; 79341200-8 Publizitate-
kudeaketako zerbitzuak; 79341400-0 Publizitate-kanpainen zerbitzuak. 

 
Oharrak: kanpainaren egitura ez dago erabat diseinatuta une honetan. Gerta liteke zenbatespen 
ekonomikoa doitu behar izatea. 
 
 
KONTU-HARTZAILETZA 
 
1.- Iruñerriko Mankomunitatearen eta Iruñerriko Zerbitzuak SA (SCPSA) bere kudeaketa 
sozietatearen 2020ko, 2021eko eta 2022ko ekitaldietako urteko kontuen eta legezkotasunaren 
auditoretza-zerbitzua kontratatzea 

 Modalitatea: hainbat urtetarako kontratua. 

 Espediente-mota: aldez aurreko izapidetzea. 

 Kontratu-mota: zerbitzua. 

 Kontratazio-prozedura: irekia. 

 Helburuaren deskribapena: kontratu honen xedea da Iruñerriko Mankomunitatearen eta 
Iruñerriko Zerbitzuak SA (SCPSA) bere kudeaketa-sozietatearen kontuen eta finantza egoera-
orrien eta legezkotasunaren kanpo-auditoretza egiteko kontratua, 2020ko abenduaren 31n 
bukatuko den ekitaldiari eta hurrengo bi urteko ekitaldiei dagozkienak. 

 Balio zenbatetsia: 75.000 euro. 

 Aurreikusita dagoen lizitazio-data: 2020ko ekaina (Estatutuen arabera, Batzarrari dagokio 
auditoreak izendatzea, eta, hortaz, ulertzen da haiek kontratatzeko organo eskuduna dela. 
Epeak behar bezala betetzeko, ekaineko saioan, batzuetan maiatzean, plegua eta lizitazioa 
onartu beharko litzateke, eta urrikoan, beranduenez abenduan, esleitzea eta izendapena). 

 CPV kodea: 79210000-9 Auditoretza-zerbitzuak. 
 


