
2018ko abuztuaren 10a, ostirala  •  92 zk. 

1/1

2018-03141

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRIBERAGOITIKO UDALA

VI-10.033 ehiza esparruko ehiza aprobetxamendu kontratuaren lizitazioa

Erriberagoitiko Udalak, 2018ko uztailaren 24an egindako ohiko osoko bilkuran, onartu egin 
zuen baldintza ekonomiko-administratiboen agiria, Alanuvi izeneko VI-10.033 ehiza esparruko 
ehiza aprobetxamendua esleitzeko. Agiri hori jendaurrean jarriko da 8 egunez, iragarki hau 
ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, erreklamazioak aurkeztu ahal izateko.

Aldi berean, eta bat etorriz toki araubidearen arloan indarrean dauden lege xedapenen 
SPKLn ezarritakoarekin, lehiaketa publikoa deitzen da, nahiz eta lizitazioa atzeratu egingo den 
baldintza agiriaren aurka erreklamazioren bat aurkezten bada.

Lehiaketa

1. Erakunde esleitzailea: Erriberagoitiko Udala.

2. Kontratuaren xedea: Alanuvi izeneko VI-10.033 ehiza esparruaren ehiza aprobetxamendua 
esleitzea.

3. Izapidetzea eta prozedura. Izapidetzea: presakoa; prozedura: irekia.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 10.743,80 euro gehi 2.256,20 euroko BEZa.

5. Bermeak: Behin-behinekoa, 3.200,00 euro. Behin betikoa: esleipenaren azken prezioaren 
ehuneko 5.

6. Esleitzeko oinarritzat hartuko diren irizpideak, baldintzen agiriaren arabera:

— Bertako ehiztarien ordezkaritza eta parte-hartzea ehiza esparruaren kudeaketan eta gozamenean  gehienez, 5 puntu
— Erantzukizun zibileko aseguruaren bermeak    gehienez, 3 puntu
— Diru eskaintza    gehienez, 1 puntu

— Lehen irizpideari dagokionez, bertako ehiztaritzat joko dira honako hauek:

1. Ehiza esparruaren barruan dauden herrietan erroldatutako pertsonak, gutxinez 5 urtez bizi 
izan badira bertan eta hori egiaztatu ahal badute.

2. Ehiza esparruaren barruan dauden herrietan jaio diren pertsonak, herri horietan bizi ez arren.

7. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea: Erriberagoitiko udal bulegoetan, 10:00etatik 
14:00etara, astelehenetik ostiralera, eskaintzak aurkezteko epea amaitu arte, eta kontratatzailearen 
profilaren webgunean: erreberagoiti.com.

8. Eskaintzak aurkeztea: Erriberagoitiko udal bulegoetan, astelehenetik ostiralera (larunba-
tetan ez), 09:00etatik 14:00etara, 8 egun naturaleko epean, iragarki hau argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera.

9. Esleipenak ehiza esparrua berritzeko foru aginduaren onespena jaso beharko du.

10. VI-10033 esparruaren ehiza aprobetxamendua esleitzeko, Arabako Foru Aldundiaren 
Nekazaritza Sailak esparrua onartu behar du aurretik, dagokion foru agindua sinatuta.

Erriberagoitia, 2018ko uztailaren 24a

Alkatea
JESÚS BERGANZA GONZÁLEZ

http://erreberagoiti.com
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