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SANTA EUFEMIA AZOKAKO TALOEN TXOSNA JARTZEKO 
BAIMENA ENKANTE BIDEZ ESLEITZEKO ADMINISTRAZIO- 
BALDINTZA ZEHATZEN ORRIAK. 

 

1. ENKATEAREN XEDEA.- 
 

Enkantearen gaia hauxe da: Toki Entitateetako Ondasun 
Erregelamendua onartzen dauan ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuan 
ezarritako preskripzioak betetuz gero, 2017ko Santa Eufemia azokako taloen 
txosna jartzeko baimenaren esleipena, ENKANTE PUBLIKO bidez egingo 
dana. 

 
 

2. LIZITAZIO PREZIOA.- 
 

Herri erabilerako lurretan postua ipintzeagaitik ordaindu beharreko tasea 
arautzen dauen ordenantza fiskalaren arabera, herriko jaietan, m2–ko edo 
zatiko eta eguneko eta 53 m2 izaten dirala kontuan izanda, tasa 476,47 €-koa 
izango litzatekela kontuan eukita, lizitazio prezioa: 476,47 €-koa izango da. 

 
Hori holan, ENKANTE PUBLIKOA, prezio horretatik hasita gorantz 

egingo da, eta eskaintzarik abantailatsuenari eta Bermeoko Udalarentzat 
etekinik handiena suposatuko dauanari adjudikatuko jako. 

 
 

3. PROZEDURA.- 
 

Baldintza pleguak eta gainerako dokumentazinoa Berh@z bulegoan 
aztertu eta eskuratuko dira, ordutegi honetan: goizez 8:30etatik 14:30etara arte, 
astelehenetik barikura, eta 10:00etatik 13:00etara arte, zapatuetan. Deialdia 
egiten dan egunetik lizitazino data egunera arteko epea egongo da 
dokumentazinoa aztertu eta eskuratzeko. 

 
Proposamenak Udalaren Erregistro Orokorrean (Berh@z bulegoan) 

aurkeztuko dira abuztuaren 25era arte, Bermeoko Udaleko web gunean 
deialdiaren iragarkia publikatu eta hurrengo egunetik aurrera. 

 
Proposamenak aurkezteko epea amaituta, Kulturako kontratazio 

mahaiak, A gutunazala zabalduko dau eta, inolako akats materialik aurkituko 
baleu, hiru (3) laneguneko epea, ez gehiago, emongo dau, lizitatzaileak akatsak 
zuzendu daizan. 

 
B gutunazalak jendaurrean zabalduko dira, Gizarte eta Kultura Etxeko 

hitzaldi aretoan, kontratazio mahaiak finkatzen dauen egun eta orduan, aldez 
aurretik interesadunei jakinaraziko jakena. 
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4. ADJUDIKAZINO FORMA.- 

 
Baimena hau ENKANTE PUBLIKO bidez esleituko da eta, bardinketarik 

egongo balitz, eskariak aurkezteko daten arabera erabagiko da, hau da, 
bardinketa kasuan, eskaria arinago erregistratu dauanaren alde egingo da 
esleipena. 

 
 

5. DOKUMENTAZINOA ETA ONARPENA.- 
 

Eskaintzaileak, gutunazal itxi bi aurkeztuko dauz zeinetan ondorengoa 
agertuko dan: “Bermeoko Santa Eufemia azokako taloen txosna jartzeko 
proposamena” lema; lizitatzailearen edo horren ordezkoaren izena be agertuko 
da. 

 
“A” GUTUNAZALA: 

 
“Dokumentazio Orokorra” azpi-izenburua edukiko dau. Dokumentazio 

originala erantsi behar da, edo Notarian edo Administrazioan erkaturiko kopien 
bidez. 

“A” gutunazalan ondorengo dokumentuak sartu beharko dira: 
 

-Proposamena sintzen dauanaren NANa. 
-Pertsona juridikoa bada, Sozietatearen Konstituzio Eskrituraren kopia, 

eta Administrazioagaz kontratatzeko, proposamena sinatzen dauanaren alde 
emondako ahalmen nahikodun ahalordea edo testigantza notariala, merkatal 
Erregistroan inskribaturikoak bata zein bestea. 

- Lizitazio egunerako betebehar fiskalak egunean egotearen ziurtagiria. 
- Gizarte Segurantzan egunean egotearen ziurtagiria. 
- Kontratatzeko debekurik ez daualaren aitorpena (2. eta 3. eranskinak) 
- IFK edo IFZ-aren kopia. 
- Nekazaritza ustiategiaren txartelaren kopia. 
- Erantzunkizunaren zibilaren aseguruaren kopia. 
-Janariak manipulatzeko beharrezko formakuntzaren egiaztagiria. 
-Jarduera garatzeko beharrezkoak diran baimenak egunean izatearen 

aitorpena. 
 
 

“B” GUTUNAZALA: 
 

Eskaintza ekonomikoa, plegu honen azkenean erantsitako proposamen 
ereduaren arabera (1. eranskina), zeinetan taloen txosna ipinteagaitik 
eskaintzen dan kantitate konkretua eta zehaztua ezarriko dan. 

 

Aipatutako dokumentuak ez aurkezteak, edota, aurreko atalean 
aurreikusitakoa zehatz ez betetzeak, eskaintza ez onartzeko zioa emongo dau, 
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Herri Administrazioko Erregimen Juridikoa eta Administrazio-Jardunbide 
Arruntaren Legeko 71. artikuluan xedaturikoan izan ezik. 

 
Esleipendunak, txosna ipini orduko jakinarazi beharko dauz sortu 

daitekezan ezgaitasun eta bateraezintasunak. 
 
 

6. KONTRATAZINO MAHAIA.- 
 

Kontratazino mahaiak, aurretik, izaera juridikoa daukien dokumentuen 
balio formala aztertu eta kalifikatuko dauz, baimena adjudikatu baino lehen. 

 
Ondoren, Kontratazino Mahaiak eskaintza ekonomikoen 

dokumentazinoa zabalduko dau, 3. atalean zehaztutako moduan, esleipen 
organora jasoz, ekonomikoki abantailatsuena dan prezioa eskaintzen dauan 
eskaintzailearen aldeko adjudikazino proposamena. Honek ez dau sortzen 
inolako eskubiderik proposatutakoaren alde Administrazinoaren aurrean, 
esleipen organoaren akordioaz adjudikatzen ez dan bitartean. 

 

Baimenaren adjudikazinoa 2017ko irailaren 12a baino lehenago egin 
beharko da. 

 
Esleipen organoaren akordioa proposamenari egokituko jako 

Kontratazino Legerian aurrikusitako kasuetan izan ezik. 
 
 

7. BERMEAK.- 
 

Lehiatzaileek 100 €-ko behin-behineko bermea jarri behar dabe lehiaketa 
honetan parte hartzeko. Esleipen proposamena egin eta gero, diru kopuru hori 
itzuli egingo da. Halan be, behin-behineko bermea atxiki egingo da, 
proposamenean agertzen dan parte hartzaileari adjudikatzeko erabakia hartu 
arte, baita, eta esleipena egin orduko euren proposamena beste arrazoi barik 
erretiratzen daben parte hartzaileei kendutakoa ere, atxiki egingo dira. 

 

 

8. ENKANTEAREN BALDINTZA PARTIKULARRAK.- 
 

1. Udalak taloen txosna bakarra esleituko dau 2017 urteko Santa 
Eufemia azokan, 2017ko irailaren 16an, goizeko 08:00etatik 
goizaldeko 03:00rak arte. Kokapena Lameran izango da, Udalak 
adierazitako lekuan. 

 
2. Talo bakotxaren gehienezko prezioa 5 €-koa izango da. 

 
3. Esleipendunak Santa Eufemia azokaz gain, Udal azokan antolatzen 

diran beste hiru azokatan be, parte hartzeko aukera eukiko dau: 
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2017ko gabonetako azokan eta 2018ko udaberri eta udako azoka 
berezietan. 

 
 

9. ORDAINKETA FORMA.- 
 

Adjudikazioaren prezioa Bermeoko Udalari ordainduko jako 2017ko 
irailaren 13rako. Ordainketa transferentzia bidez edo Banketxek edo Aurrezki 
Kutxak konformaturiko taloiaren bidez. Holan egingo ez balitz, baimenari uko 
egiten deutsola ulertuko da eta baimen hori hurrengoari esleitzeko 
proposamena egingo da. 

 
Esleipendunak, behin dirua ordainduta, txosna ez jartzea erabakitzen 

badau, galdu egingo dau diru hori. 
 
 

10. BERMEAREN ITZULKETA.- 
 

Fidantza adjudikazioa egin ondoren itzuliko jake lizitatzaileei, 
esleipendunari izan ezik, honeri jagokon abonua egin dauanaren froga 
aurkezten dauan momentuan itzuliko jako. 

 
Baimenaren interpretazinoari buruz sortutako arazo eztabaidatsuak, 

esleipen organoak erabagiko dauz, eta horren akordioek, administrazio bideari 
amaiera emongo deutsie eta horreen aurka errekurtso kontentzioso- 
administratiboa jarrai ahal izango da, aipatutako Jurisdikzioko Lege 
erregulatzailean xedatutakoaren arabera, aldeei jagoken beste edozein foruren 
errenuntzia espresuagaz, aurretik esandakoaren kalte barik, Lege aurrean 
ikusten dan beste edozein errekurtso egin daitekeelarik. 

 
 
 
 
 

Bermeon, 2017ko uztailaren 12an 
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1. ERANSKINA 
 

.......................................................................................... jaun/andereak, 
.................................ko  ...........................................  kalean,  ............ zenbakian 
bizi danak, ………………… telefono zenbakia  eta  ............................. 
zenbakidun          NANa          daukanak,          bere          izenean          edo/eta 
..........................................................................  Enpresaren ordezkari legez, eta 
........................ko       …………………………………..……    kalean,   ................. 
zenbakian helbidea  dauanak,  .......................................  telefono zenbakia, eta 
........................................... IFZ daukanak, zein, Klausula Administratibo 
Partikularren Pleguan aurreikusitako forman kreditatzen dodan, zera adierazten 
dot: 

 
1.- Bermeoko udaleko web orrialdean argitaratutako iragarkiaren bidez, 

ENKANTE PUBLIKOeran deialdia ezagutu ahal izan dodala, 2017ko Santa 
Eufemia azokako taloen txosna bat jartzeko baimenarena. 

 
 

2.- Administrazio Klausula Partikularren Baldintza-agiria aztertu eta 
ezagutzen dodala. 

 

 

3.- Ados nagoala eta, borondatez, horren esku geratzen naizela eta 
aurreko ataletan hurrenez hurren aipatzen diran dokumentu guztiak, oso-osorik 
eta aldaketa barik onartzen dodazala. 

 

 

4. - 2017ko irailaren 16an, Santa Eufemia azokako taloen txosna bat jarri 
nahi dodala. 

 

Aipatutako baimena eskuratzeko honako kopurua ordaintzeko eskaintza 
egiten dodala (jarri prezioa zenbaki eta hizkiez). 

 
Taloen  txosna postua jartzeagaitik  …………….................  €  (letratan: 

……………….....................………………………………euro) 
 

 

 

 

............(a)n, 2017eko …………………….(a)ren …………….(e)an 
 

IZENPEA 
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2. ERANSKINA 
 
 
 

............................................................. jaun/andreak, ................................... 
zenbakidun NANa daukanak, eta helbidea 
............................................................ dauanak: 

 
 

AITORTZEN DAU 
 

Sektore Publikoaren Kontratuen Legeari buruzko Testu Bateratua 
onartzen duen 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 60. artikuluak ezartzen 
dituen debekuetatik bat bera ere ez dauela. 

 
Eta horrela jasota geratu daiten, Administrazinoagaz kontratatzeko 

lizitatzaileek aurkeztu behar daben dokumentazinoaren eraginetarako Ziurtagiri 
hau luzatzen da: 

 
 

...............................n 2017ko ......................... (a)ren ..........(e)an 

IZENPEA: 
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3. ERANSKINA 
 
 
 

............................................................. jaun/andreak, ................................... 
zenbakidun NANa daukanak, ........................................... Enpresaren 
.............................................................................................................. legez eta 
.................................................................. bulegoak helbide honetan 
daukazanak: 

 
 

AITORTZEN DAU 
 
 

Ez bera, ez ordezkatzen dauan Merkataritzako Elkartea, ezta 
Elkartearen Gobernu Organoa osatzen daben pertsonak ere, ez dagozala 
debeku kausetan, ezgaitasun edo bateraezintasun egoeran, Administrazioagaz 
kontratatzeko, Sektore Publikoaren Kontratuen Legeari buruzko Testu 
Bateratua onartzen duen 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 60. artikuluak 
ezartzen dituen debekuetatik bat bera ere ez dauela. 

 
Eta horrela jasota geratu daiten, Administrazinoagaz kontratatzeko 

lizitatzaileek aurkeztu behar daben dokumentazinoaren eraginetarako 
Ziurtagiri hau sinatzen da: 

 
 
 
 

...................................n 2017ko ......................... (a)ren ..........(e)an 

IZENPEA 

 


