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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRIBERAGOITIKO UDALA

Lehiaketa taberna bat errentan emateko Pobesen

Udal honek, 2018ko urtarrilaren 4an egindako bilkuran, onetsi zuen udaletxearen beheko 
solairuan den taberna (Pobes) errentan emateko arau izango diren klausula ekonomiko-ad-
ministratiboen agiria. Onartutako agiria jendaurrean egongo da 8 egunez, iragarkia ALHAOn 
argitara eman eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta, interesa dutenek aztertzeko eta, hala 
badagokio, erreklamazioak aurkezteko. Horiek udalak ebatziko ditu eta, halakorik aurkezten ez 
bada, agiria behin betiko onartuta geratuko da.

Aldi berean, lizitazioa iragartzen da. Dena den, lizitazioa atzeratu egingo da hala behar de-
nean, administrazio klausula berezien agiriaren aurka erreklamaziorik aurkeztuz gero.

1. ERAKUNDE ESLEITZAILEA.

a) Erakundea: Erriberagoitiko Udala.

2. KONTRATUAREN XEDEA.

a) Taberna alokatzea

b) Kokalekua: Araba 2 - 01420 - Pobes

c) Alokairu aldia: 2 urte, baina luzatu daiteke.

3. IZAPIDETZEA, PROZEDURA ETA ESLEITZEKO MODUA.

a) Izapidetzea: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleitzeko era: lehiaketa.

4. ALOKAIRUAREN ZENBATEKOA

Gutxienez 500,00 euro hilean (BEZa, zergak eta gastuak aparte)

5. BERMEAK.

a) Behin-behinekoa: ez da ezartzen.

b) Behin betikoa: 3.000,00 euro

6. ESLEITZEKO OINARRI IZANGO DIREN IRIZPIDE OBJEKTIBOAK:

— Eskaintza ekonomikoa: Preziorik onena: 3 puntu.

— Esperientzia era honetako negozioak ustiatzean: gehienez, 5 puntu. Egiaztatutako urte 
bakoitzeko: 1 puntu.

— Udalerrian erroldatuta egotea: 2 puntu.

7. DOKUMENTAZIOA ETA ARGIBIDEAK ESKURATZEA.

a) Herria eta posta kodea:

Erriberagoitiko Udala

Araba 2 - 01420 - Pobes
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b) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: eskaintzak aurkezteko epea amaitu arte.

8. ESKAINTZEN AURKEZPENA.

a) Eskaintzak aurkezteko azken eguna: 15 egun baliodun, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta 
hurrengo egunetik aurrera kontatuta. 13:00ak arte. Eskaintzak aurkezteko azken eguna larunbata 
edo jaieguna izanez gero, hurrengo egun baliodunera atzeratuko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: klausula administratiboen agirian aipatzen direnak.

c) Aurkezteko lekua:

Erriberagoitiko Udala

Araba 2 - -01420 - Pobes

9. ESKAINTZAK IREKITZEA.

Tokia:

Erriberagoitiko udaletxeko osoko bilkuren aretoa

Herria: Araba 2 - 01420 - Pobes

Eguna:

1 gutun azala: eskaintzak aurkezteko epeko azken eguneko 14:00ak arte. Azken egun hori 
larunbata edo egun baliogabea bada, hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da epea.

2 gutun azala: 1 gutun azala ireki ondoren eta eskaintzaileei banan-banan jakinarazi ondoren.

10. IRAGARKI GASTUAK: esleipendunak ordainduko ditu.
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Alkatea
JESÚS BERGANZA GONZÁLEZ
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