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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

DURRUMA KANPEZUKO ADMINISTRAZIO BATZARRA

“Los Rasos” luberri aprobetxamenduaren lizitazioa

Durruma Kanpezuko Kontzejuak, 2021eko uztailaren 3an auzokoen batzarrak egindako bi-
lkuran, onespena eman zion baldintza ekonomiko-administratiboen eta berariazko betekizunen 
agiriari, zeinaren bidez arautuko baita luberri baten aprobetxamenduaren lehiaketa bidezko 
adjudikazioa.

KONTRATUAREN XEDEA: “Los Rasos” luberriaren aprobetxamendua, zeina baitago 229 
zenbakiko mendi katalogatuan. Azalera: 20,03 ha.

APROBETXAMENDUAREN KANONA: aprobetxamenduagatik ordaindu beharreko urteko 
gutxieneko kanona 2.000 eurokoa izango da:

Hori baino eskaintza handiagoak baino ez dira onartuko.

KONTRATUAREN IRAUPENA: 5 urte, 2026ko urriaren 30era arte.

ADJUDIKAZIO PROZEDURA: prozedura irekia. Eskaintzarik onena egiten duenari adjudika-
tuko zaio, balioespen irizpide hauek kontuan hartuta: prezioa, jarduera nagusia ustiategia izatea, 
nekazari gaztea izatea eta auzotasuna edo gertutasuna.<0}

(Ikus irizpide bakoitzaren puntuaziorako agiria).

LIZITATZAILEAREN GAITASUNA: espainola edo atzerritarra, jarduteko gaitasuna duen ne-
kazaria, baldin eta ez badago sartuta sektore publikoarekin kontratatzeko debekuren batean. 
Argibide gehiago, agirian.

ESPEDIENTEA KONTSULTATZEA: lehenago administrazio batzarrera deituta. Baldintzen agi-
riaren kopia Bernedoko Udaleko Idazkaritzan eskuratu ahal izango da, astelehenetik ostiralera, 
09:00etatik 15:00etara.

ESKAINTZAK AURKEZTEA. AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA, BETEBEHARRAK ETA DOKU-
MENTAZIOA.

Lehenengoa. Aurkezteko lekua eta epea: Durruma Kanpezuko kontzeju aretoan, telefonoz 
hitzordua eskatuta, astelehenetik ostiralera, 2021eko abuztuaren 30etik irailaren 18ra, biak 
barne, 09:00etatik 15:00etara. Postaz ere bidali ahal izango da, eta, kasu horretan, bidalketa 
iragarri beharko da sanromandurrumakanpezu@gmail.com helbidera epea amaitu baino lehen, 
posta bidalketa ezarri izanaren frogagiria erantsita.

Bigarrena. Betebeharrak eta dokumentazioa: proposamen sekretuak hiru gutun azaletan: A: 
“Kontratatzeko gaitasuna” (NANa, I. eranskina eta Nekazaritzako Ustiategien Erregistroa, sina-
dura, izen-abizenak); B: “Adjudikazio irizpideak balioesteko egiaztagiriak” (jarduera nagusia us-
tiategia izatearen agiriak, nekazari gaztea, auzotasuna edo gertutasuna, sinadura, izen-abizenak); 
C (II. eranskina, sinadura, izen-abizenak). Argibide gehiago, agirian.

DOKUMENTAZIO OROKORRA KALIFIKATZEA ETA PROPOSAMENAK IREKITZEA: B eta C 
gutun azalak ekitaldi publikoan irekiko dira, Durruma Kanpezuko kontzeju aretoan (Araba), 
2021eko irailaren 19ko 12:30ean.

BESTE ZENBAIT ARGIBIDE: ikus agiria.

Durruma Kanpezu, 2021eko abuztuaren 12a

Lehendakaria
EDUARDO ARGOTE VEA
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