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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LEZAKO UDALA

Iragarkia, Lezako 3. poligonoko 366. landa lurzatia enkante publiko bidez besterentzeko lizi-
tazioari buruzkoa

Lezako Udalaren 2021eko uztailaren 26ko osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez onetsi 
da jarraian zehazten den udal jabetzako ondasun higiezina besterentzeko enkantea arautuko 
duten administrazio klausula zehatzen agiria:

Higiezinaren deskribapena: udalaren landa finka; kokapena: Lezako udalerriko “La Costera” 
aurkintza, 3. poligonoko 366. lurzatia; katastro-erreferentzia: 340303660000000000JW; azalera: 
2.208 m2; mugak:

iparraldeko muga: 3. poligonoa, 364 lurzatia

hegoaldeko muga: 3. poligonoa, 365 lurzatia

ekialdeko muga 3. poligonoa, 365 lurzatia

mendebaldeko muga 3. poligonoa, 368 lurzatia

1. Erakunde adjudikatzailea

Erakundea: Lezako Udalbatza.

2. Kontratuaren xedea

Adierazitakoa.

3. Esleitzeko era

Enkantea.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Enkantearen aurrekontua 5.488,76 eurokoa da, eta hori baino gehiago eskaini ahal izango da.

5. Bermeak

Behin betiko bermea esleipenaren zenbatekoaren ehuneko 5 izango da (BEZa aparte). Se-
ktore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 84 artikuluan jasotako moduetako 
edozeinetan eman ahal izango da.

6. Agiriak eta argibideak eskuratzea

a) Erakundea: Lezako Udala.

b) Herria eta posta kodea: Leza 01309

c) Telefonoa: 945605021

d) Kontratatzailearen profila: ayuntamientodeleza.com

e) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak aurkezteko epea bukatu baino 
egun bat lehenago.

http://ayuntamientodeleza.com
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7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea

a) Eskaintzak aurkezteko epea: Hamabosgarren egunean bukatuko da, iragarki hau ALHAOn 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio klausula berezien agirian zehaztutakoak.

c) Aurkezteko tokia: Lezako Udalaren erregistro orokorra. Herriko Plaza 1 01309 Leza (Araba)

8. Eskaintzak irekitzea

a) Erakundea: Lezako Udala.

b) Eguna: Eskaintzak aurkezteko epea bukatu eta hurrengo hamargarren egun balioduna, 
ekitaldi publikoan. Egun hori larunbata bada, hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da epea.

c) Ordua: 12:00etan.

9. Esleitzeko irizpideak

Preziorik altuena.

10. Iragarki gastuak

Esleipendunak ordainduko ditu.

Leza, 2021eko abuztuaren 18a

Alkatea
JOSÉ ANTONIO SUSO PÉREZ DE ARENAZA
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