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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LANTARONGO UDALA

Komunioiko udal kirol instalazioetako pabilioiko tabernaren ustiaketa kontratatzeko lizitazio 
deialdia

Komunioiko udal kirol instalazioetako pabilioiko taberna-jatetxearen ustiaketaren adminis-
trazio kontratu bereziari buruzko administrazio klausula berezien agiria onartu ondoren, kontuan 
hartuta kontratu horretan sartzen direla urte osoan zehar eta ohikoak ez diren ordutegietan 
sarrerak eta udal kirol instalazioen erabilera egokia kontrolatu eta zaintzeko zerbitzuak, 8 egun 
baliodunez jendaurrean egongo da Lantarongo udaletxeko erregistro orokorrean (Udaletxearen 
kalea, 2. Komunioi - Araba), interesdun orok aztertu dezan eta, egoki iritziz gero, erreklamazioak 
aurkez ditzan. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, baldintza agiria behin betiko onartutzat joko da.

Aldi berean, udalbatzak 2017ko abenduaren 13an ohiko osoko bilkuran kontratazioaren es-
pedientea onartzeko hartutako erabakiaren arabera, lizitazioa deitzen da aipatutako kontratua 
esleitzeko, ondoko datuen arabera. Dena den, lizitazioa atzeratu egingo da, erreklamazioak egin 
eta beharrezkoa bada.

1. Erakunde esleitzailea:

Erakundea: Lantarongo Udala (Araba).

2. Kontratuaren xedea:

a) Deskribapena: Komunioiko udal kirol instalazioetako pabilioiko taberna-jatetxearen us-
tiaketa, urte osoan zehar eta ohikoak ez diren ordutegietan sarrerak eta udal kirol instalazioen 
erabilera egokia kontrolatu eta zaintzeko zerbitzuak barne hartuta.

b) Mota: administrazio kontratu berezia.

3. Izapidetzea, prozedura eta esleitzeko era:

Izapidetzea: arrunta.

Prozedura irekia, ekonomia eskaintzarik onena, eta hainbat esleipen irizpide.

4. Kontratuaren iraupena: 2018ko martxoaren 1etik 2021eko otsailaren 28ra, biak barne. Bi 
urtez luza daiteke, urteka.

5. Lizitazio oinarria: gutxienez 8.000,00 euro urtean, gehi BEZa. Lizitatzaileek hobetu egin 
ahal izango dute eskaintza.

6. Ordaintzeko modua: udalari hilero ordainduko zaio, hain zuzen, hila bukatu ondorengo 
lehenengo bost egunetan.

7. Bermeak: behin-behineko bermerik ez da eskatzen. Behin betiko bermea esleipen zenbate-
koaren ehuneko 5 izango da, kontratuak iraungo duen hiru urteetarako, administrazio klausulen 
agirian jasotakoaren arabera.

8. Agiriak eta argibideak eskuratzea: Lantarongo udaletxean. Helbidea: udaletxearen kalea, 2. 
Posta kodea eta herria: 01213 Komunioi (Araba). Telefonoa: 945-332024. Faxa: 945-332878. As-
telehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etara, eskaintzak aurkezteko epearen barruan. Udalaren 
kontratatzailearen profilean ere kontsultatu daiteke baldintza agiria.
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9. Kontratistaren berariazko betekizunak: administrazio klausula berezien agiriko 8. klausu-
lako 2. atalean ezarritakoak, ekonomia eta finantza arloko kaudimena eta gaitasun teknikoa edo 
profesionala egiaztatzeko. Ez da eskatzen sailkapenik.

10. Eskaintzak balioesteko irizpideak: ikusi baldintza agiriaren 10. klausula.

11. Eskaintzak aurkeztea: Lantarongo udaletxean, astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 
14:00etara, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta biharamunetik hasita, hogeigarren egun natu-
raleko 14:00ak arte. Azken egun hori larunbata edo jaieguna bada, hurrengo egun baliodunera 
arte luzatuko da epea.

Postaz bidaltzea: Herri administrazioen kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrak 80.4 
artikuluan ezarritako baldintzak beteta.

12. Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausula berezien agirian eskatutakoak.

13. Eskaintza eredua: lizitatzaileek administrazio klausula berezien agiriaren 9. klausulan 
jasotzen den ereduaren arabera aurkeztuko dituzte eskaintzak, eta bertan zerrendatutako agiriak 
aurkeztuko dituzte.

14. Kontratatzailearen profila, deialdiari buruzko informazioa jasotzen duena, zeinetan 
baldintza agiriak lor daitezkeen, eta udalaren web orritik sarrera duena: www.aytolantaron.com.

15. Iragarki gastuak. esleipendunak ordainduko ditu.

Komunioi, 2017ko abenduaren 21a

Alkatea
JAVIER URIARTE JAIRO

http://www.aytolantaron.com
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