
 

 

BERRIATUKO UDALA 
Herriko plaza, 1 
48710  BERRIATUA 
Tf. 94 613 70 30  Faxa: 94 613 70 27 
Posta e.: alkatea@berriatua.org 

 

 

 
 

1 

 
BERRIATUKO UDALAREN JABETZAKOA DEN MENDIBARREN FRON TOIAN 
KOKATUTAKO TABERNAREN KUDEAKETA ALOKATZEKO ADMINIST RAZIOZKO 
KONTRATUAREN ESLEIPENA, LEHIAKETA IREKI BIDEZ ETA O HIKO TRAMITAZIOA 
JARRAITUZ, ARAUTUKO DUEN BALDINTZA-PLEGUA. 
 
 
 

1. XEDEA. 

Berriatuko Udalaren jabetzakoa den Mendibarren frontoian kokatutako taberna 
(taberna eta jantokia) errentan ematea, lehiaketa ireki bidez eta ohiko tramitazioa jarraituz, 
eta adjudikatzeko jarriko diren baldintza arautzaileak dira plegu honen xedea.  

Adjudikatuko den instalazioa udalaren jabegoko Mendibarren frontoia izango da, 
Zeharbide kaleko 10 zenbakian kokatuta dagoena.  

 

2. KONTRATUAREN IRAUPENA. 

Administrazio bidezko errentamenduaren iraupena lau urtekoa izango da, udalak 
lehiaketaren hartzaileari lokala ematen dion egunetik zenbatuta. 

Epe hori bukatzean, alde biek ados egonez gero, kontratua beste lau urteko 
epealdietan luzatu ahal izango dute. Horretarako, errenteroak, kontratua bukatu baino 
gutxienezko bi hilabeteko aurrerapenarekin eskatu beharko dio kontratuaren luzapena 
Berriatuko Udalari. 
 

3. OINARRIZKO ERRENTA. LIZITAZIO TIPOA. 

Oinarrizko errenta edo lizitazio tipoa bost mila hirurehun eta laurogeita bat euro 
eta hogeita hamasei zentimo (5.381,36 €)  urteko izango da, gehi 968,64 euro  BEZaren 
%18ari dagokiona, guztira 6.350,00 €;  eta hartzaile-errenteroak lau zati berdinetan 
ordaindu beharko du Berriatuko Udalak agintzen deutson toki edo kontuan. Hori dela eta, hiru 
hileroko gutxieneko errenta legez mila hirurehun eta berrogeita bost euro eta hogeita  
hamalau zentimo (1.345,34 euro) , eta euroi dagokion Balio Erantsiaren gaineko Zerga 
(BEZ) %18 gehituta ordainduko du.  

Ordaintzen den errenta, bigarren urtetik aurrera, urtero eguneratuko da, aurreko 
urteko Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) arabera. Berau, hiru hilero ordainduko da – 4 
zati proportzionaletan banatuta- eta adjudikatu osteko lehenengo hiru hilekoa hainbanatu 
egingo da.  

Kontratuak dirauan bitartean lokalak ixten baditu edo ez baditu esplotatzen edozer 
dela eta, hartzailea ez da salbuetsita egongo errenta ordaindu beharretik. 

Lizitazio tipoarekiko hobekuntzak goranzkoak izango dira. 
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4. FIDANTZA. 

Lehiaketan parte hartzeko, lizitatzaileek hirurehun (300,00)  euro  behin-behineko 
fidantza ipini beharko dute, aurretiaz, udal-diruzaintzan. 

Adjudikaziodunak, 3.000,00 euroko  behin betiko fidantza ipiniko du;  
adjudikaziodunak eta bere langileek instalazioak zuzen erabiliko dituela eta baita, baldintza 
plegu honetatik eratorritako betebehar guztiak zuzen beteko direla bermatzeko. 

Hitzarmena egiterakoan ipinitako kopuru hau kontratua amaitzerakoan itzuli egingo da 
edota, hala denean, kontratua amaitzea edo desegitea erabakitzerakoan, aurretik 
betebeharreko formalitateak bete ondoren. 

Adjudikaziodunak ezarritako epearen barruan behin-betiko fidantza ipiniko ez balu, 
behin-behineko fidantza galduko luke. Neurri bera jartzen zaio behin-betiko fidantzari, hau 
ipini ostean interesdunak hitzarmena jasoko duen dokumentua sinatzen ez badu. 
 

5. ERRENTEROAREN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK. 

Errenteroaren eskubideak honako hauek dira: 

• Berriatuko hirigunean kokatzen den Mendibarren frontoiko taberna eta jantokia, bere 
osotasunean erabiltzea, eta baita lokala ematerakoan inbentariatuko diren udalaren 
jabetzako altzari eta tresneria ere. 

• Taberna astean egun baten zarratzeko aukera emango da, baina inoiz ere ez domekan, 
jaiegunean edo jai bezperan, aurretiaz Berriatuko Udalak baimentzen ez badu. 

 

Errenteroaren betebehar bereziak honako hauek dira: 

• Errentan hartutako tabernaren negozioa zuzen eroatea, dedikazio osoz. 

• Argindarraren kontsumoa ordaintzea, telefonoarena, udal zerbitzuei dagozkien prezio 
publiko eta arielena, eta tabernaren esplotazioari dagozkien gainontzeko gastuena. 

• Negozioa esplotatzea zergapetzen duen edozein motako zergen eta haren esplotaziorako 
behar diren baimen egoki eta arauzkoen gastuak ordaintzea. 

• Errentan hartutako lokalak eta bertako instalazio guztiak egoera eta kontserbazio onean 
mantentzea; errentan hartutako elementu guztiak (margotzea, argi eta ur instalakuntzak, 
ate, leiho, altzari, sukalde, tresna, etab...) mantentzea, konpontzea edo berriro ipintzea 
bere kabuz eta kontura izango dira. 

Elementu guztiak itzuli beharko jakoz udalari ustiaketaren hasieran aurkitzen ziran egoera 
berberean. 

• Lokala eta ingurua garbitasun, apaindura eta egoera txukunean zaintzea. 

• Lokalen erabilera edo xedea, inola ere, ezingo da aldatu. 
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• Mota hauetako lokalentzako agintaritza eskudunak erabakita dituen zabaltze eta ixte 
ordutegia errespetatu eta betetzea. 

• Oporraldiaren epeak eta datak (urtean gehienez 30 egun natural) udalari jakinaraztea. 

• Jokabide ona eta moralarekiko arauak betetzea babestea. 

• Hirugarren atalean ezarritakoaren arabera, Berriatuko Udalak adierazitako kontuan edo 
tokian, hiru hilero errenta ordaintzea. 

• Legeriaren ondorio guztietarako, batez ere gertatu daitekeen betebehar eta 
erantzukizunei dagokionez, errenteroa negozioaren esplotazioaren titular bakar legez 
agertu eta arituko da. Izaera hori eta Berriatuko Udalarekiko guztizko banatze juridikoa 
adierazi beharko du, eta azken hau ezingo da agertu behartuta errenteroaren 
egiteengatik. Honegatik ba, errenteroak udal tabernaren esplotaziorako hartutako 
enplegatu, menpeko edo kontratatuak beren ardurapeko eta kontura izango dira, eta inoiz 
ere ezingo dira hartu udal behargin legez. 

• Bai errenteroak bai udal tabernaren esplotaziorako hartutako enplegatu, menpeko edo 
kontratatuek Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizial biak menperatuko dituzte. 

• Mendibarren tabernako hizkuntza paisaia guztia (kartelak, prezioak...etab) euskaraz 
idatzita egongo da. 

• Idatziz jasotzen da errentamenduaren amaieran errenteroaren zerbitzuan aurkitzen den 
pertsonal guztiak berarekin batera laga beharko dituela udal zerbitzu eta instalazioak. 
Udalak beharginen gainean ez du izango ez betebeharrik ez erantzukizunik, eta 
dagokionean, errenteroaren ardurapekoa bakarrik izango dira dagozkien indemnizazioak 
eta kitapenak ordaintzea. 

• Lanarekiko eta industriarekiko araudia eta aseguru sozialekiko indarreko araudi guztia 
betetzea errenteroaren kontuko eta ardurapekoa izango da bakarrik. 

• Errenteroaren kontuko eta ardurapeko izango dira bakarrik hornitzaileekin dituan zorrak 
ordaintzea, eta, orokorrean, edozelako erantzukizunak (zigorrak, itunaz kanpoko erruen 
erantzukizunak, etab...), eta Berriatuko Udalari ez zuzenean ez zeharka ezingo zaio 
eskatu negozioaren esplotaziotik sortutako ezelako erantzukizunik. 

• Errentan hartutako lokaletan edozelako obra egiteko baimena eskatu beharko zaio 
Berriatuko Udalari, beronen idatzizko baimena aurretiaz beharko delarik. Errenteroak 
egingo dituen obrak, edozelakoak, negozioaren lokalei atxikita geratuko dira eta 
Berriatuko Udalaren jabetzapera pasatuko dira errentamenduaren kontratua amaitzen 
denean, ezelako diru-kopururik ordaindu barik. Berriatuko Udala ez dago behartuta 
ezelako obrarik egiten, edozelakoa dela. 

• Errenteroa behartuta egongo da egingo den errentamendu kontratua erakusten eta 
errenteroa dela adierazten errentan hartutako negozioa dela eta edozelako bahikuntza 
edo traba gertatuz gero, argi eta garbi agertuz kontratuaren izatea edozein traba 
diligentzian. Berau ahalik eta arinen udalari jakinarazi beharko dio, honek trabak jasan 
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duen ondasunez dituen eskubideak baliatu ahal izateko. Honi dagokionez, epai mailako 
ekintza batek sortu ditzaken gastu guztiak errenteroaren kontura joango dira. 

• Erantzukizun zibileko aseguru bat kontratatu beharko du eraikuntzan eta instalazioetan 
sortu daitezken kalteak estaltzeko eta baita hirugarrenen aurrean erantzuteko be, taberna 
eta jantoki eremuetara mugatutakoa izango dena. 

• Udalari -negozioaren jabe eta errentadorea- ikaraldi edo nekerik ez emateko, errenteroak 
bere gain hartuko ditu errentamenduak iraun bitartean negozioaren esplotazioa dela eta 
sortutako eta ordaindu gabeko zergak, isunak, zigorrak, ordainketak eta beste edozelako 
zamak.  

• Errenteroak, bere aldetik, epea bukatu aurretik kontratua amaitzea erabakitzen badu, bi 
hilabeteko aurrerapenarekin jakinarazi beharko deutso Berriatuko Udalari, idatziz. 

 
6. BERRIATUKO UDALAREN BETEBEHARRAK. 

Berriatuko Udalaren betebeharrak hurrengoak dira: 

• Instalazioak errenteroari ematea. 

• Horri mantentzea errentamenduaren bakezko gozamenean, kontratua irauten dueneko 
aldi osoan, errenteroak bere betebeharrak betetzen dituen artean. 

• Instalazioen eta zerbitzuen erabilera eta xedearen aurka ez egitea, agindu daitezkeen 
aldaketak direla eta. 

•  Alokatutako instalazioetan izan daitezkeen ezkutuko akatsei erantzutea. 

• Mendibarren frontoiko eraikinaren teilatua eta fatxadetako osagaien mantentzea, 
artapena eta konponketak egiteko beharrezko obrak egitea. Baita ere, kantxaren 
(megafonia eta argien instalazioa barne dela), harmailen, aldagela eta komunen 
mantentzea, artapena eta konponketak egiteko behar direnak egitea. 

 

7. ESKUALDAKETA DEBEKATZEA. 

Plegu honetan agertzen diren baldintzetatik ondorioztatu daitezkeen eskualdaketa, 
ordezkotza,  lagapen eta azpi-kontratazio eskubideak debekatuta daude. 

Debeku hauek ez betetzeak kontratua suntsitzea eragingo du, fidantza galtzea eta, 
horrela badagokio, kalteak ordaindu beharra. 
 

8. KIROL INSTALAZIOEN ERABILPENARI BURUZKO BALDINTZ A BEREZIAK. 

• Errenteroak, taberna eta jantokiaren kudeaketaz arduratzeaz gain, kirol instalazioen 
eguneroko erabileran, erabiltzaileek ezarritako ordutegia errespetatu eta bete egingo 
dutenaren ardura ere izango du beregain. 

• Errenteroak elkarlanean aritu beharko du herriko pilotako kirol elkarteekin, 
entrenamenduak,  ikastaroak, lehiaketak edo txapelketak eta abar antolatzeko; urtean zehar 
antolatzen diren egutegi eta ordutegiaren arabera izango dira hauek. 
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• Errenteroak, herri ikastetxeak, guraso elkarteak edo herriko beste elkarteren batek 
frontoia erabiltzeko izan ditzakeen premiak kontuan hartu beharko ditu. Horretarako, ikasturte 
hasieran elkarte edo erakunde bakoitzak bere premiak jasoko dituen idatzia bidaliko dio 
udalari eta errenteroari, eta alde guztien artean ordutegia adostuko da. Adostasunik ezean, 
Udalak antolatuko du ordutegia premien arabera.  

Talde hauek, aurretiaz udalarekin kontrakorik adostu ez den kasuetan, ez dute erabiltzen 
dituzten zerbitzuak (aldagelak, dutxak, argia) ordaindu beharrik izango.  

• Aurreko atalean aipatutako orduetatik kanpo gelditzen diren gainerako orduetan, 
errenteroak edonori frontoiko kantxa alokairuan emateko aukera izango du. 

• Libre dagoen orduetan kantxa edonork erabili ahal izango du dohain, beti ere arauak 
errespetatuz. Gainerako zerbitzurik behar izanez gero (aldagela, dutxa, argia), dagokion 
tarifen arabera ordaindu beharko dio erabiltzaileak errenteroari. 

• Berriatuko edozein herritarrek frontoia erabiltzeko lehentasuna izango du besterengan, 
beti ere instalazioen helburuko kirol ekintzetarako bada, bai berehala erabiltzeko, libre 
egonez gero, edo bestela, ordua gordetzeko. 

• Errenteroak pilotarekin zer ikusirik ez duen ikuskizunen bat antolatu nahi badu, aurretiaz 
Udalaren baimena lortu beharko du. Honelakoren bat antolatzeko, gutxienez hiru asteko 
aurrerapenarekin aurkeztu beharko dio baimen eskaria Udalari. 

• Errenteroak frontoiko erabileraren asteroko ordutegia eduki beharko du ikusgai frontoiko 
iragarki taulan, ikasturte osoko erabiltzaileak, eta bezeroek eskatu ondoren, gordetako 
egunak eta orduak jasotzen dituena. Ordua gordetzeko egutegian ezingo da urte bete baino 
epe luzeagoan ordurik gorde. 

• Errenteroak berak proposatu ondoren, Udalak onartu beharko dituen tarifen arabera 
kobratu ahal izango ditu pilotalekuaren erabilpena, aldagela nahiz dutxaren zerbitzuak edo 
argia ematea. 

• Udalak frontoian kirol ekitaldi edo ekitaldi kulturalak dohainik antolatzeko eskubidea 
izango du, beti ere antolatzen dituen ekitaldiei buruz errenteroari abisua ematen badio, 
gutxienez, aste biko aurrerapenarekin. Ekintza hauek burutzeko aldagelak, dutxak edo 
kantxako argia beharko balira, errenteroaren kontura izango dira, aurretiaz kontrakorik adostu 
ez bada. 

• Frontoian ospatu daitekeen ongintzako edozein jaialdi Udalak baimendu beharko du, eta 
sarreretan kobratutako irabaziak antolatzaileentzako edo aurrez erabakitako helburuetarako 
izango dira. 

• Taberna eta jantokia, baita, hauetatik kanpo dauden instalazio guztiak garbitzea (kantxa, 
harmailak, sarrera inguruak, aldagelak, komunak) errenteroaren eginkizuna izango da, bere 
kontura egin beharko duelarik. Instalazio hauek, etengabe, baldintza higieniko onetan 
mantendu beharko dira. 

• Udalak, beharrezkoa dela ikusten badu, ahalmena izango du frontoiaren erabilpenari 
buruzko Araudia egin eta onartzeko; beti ere errenteroarekin adostu ondoren. 
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9. KONTRATATZEKO GAITASUNA. 

Zuzenbideko eta jarduteko gaitasuna duten pertsona fisiko zein juridikoek parte hartu 
ahal izango dute kontratazio-jardunbide honetan, baldin eta beren kaudimena eta fidagarritasun 
tekniko edo profesionala frogatzen badituzte, eta kontratatzeko debekuren bat ez badute, 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 60. artikuluan adierazitako 
arrazoiak direla eta. 
 

10. PROPOSAMENAK AURKEZTEA: AURKEZPEN TOKIA ETA EPE A. ARAUAK ETA 
DOKUMENTAZIOA. 

1. Parte hartzeko eskariak aurkezteko epea eta tokia. 

Eskaintzak udal-idazkaritzan aurkeztuko dira, bulegoko lanorduetan, iragarkia Bizkaiko 
Aldizkari Ofiziala argitaratzen den ondorengo hogeita sei (26)  egun naturaletan. Azken egun 
hau asteburua izango balitz, biharamuneko lanegunean amaituko litzateke. 

Proposamenak posta bidez ere aurkeztu litezke, kasu honetan interesatuak, dagozkion 
agiriekin, bidalketa postetxean jarria izan den eguna egiaztatu beharko du eta bidalketa 
honen barri egun berberean jakinarazi beharko deutso kontratazio organoari fax, posta 
elektroniko edo telegrama bidez. Hau bete barik ez da onartuko proposamena iragarpenean 
ezartzen den epetik kanpo jasoko balitz. 

Halaber, aurkezpen epea amaitu eta bost (5)  egun natural igaro ostean, ez da onartuko 
posta bidez ezelako proposamenik. 

2. Arauak. 

Proposamenak kartazal zarratu bi izango ditu A eta B, eta bakoitzean edukia, ondoren 
azaltzen den moduan, eta lizitatzailearen izena jarriko dira. 
 
a) “A” KARTAZALA 

Eskaintza izenekoa, azken xedapenean agertzen den eredura lotuta joango da eta itxita 
aurkeztuko da -lakratu eta prezintatu daiteke, beti ere interesatuaren eskariz- eta ondorengo 
izenburua izango du: “Berriatuko Mendibarren frontoiko tabernaren esplot azioa 
adjudikatzeko lehiaketa. Eskaintza ekonomikoa” 
 

1. Proposamen ekonomikoa 

2. Ondoko aspektuen gaineko MEMORIA: 

• Pilotaren kirol-arloan duen trebakuntzari buruzko adierazpena, sustatzeko asmoa dituen 
kirol ekintza edota kultur ekintzen urteko proiektua. 

• Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza bien ezagupenari buruzko adierazpena, 
ahozkoari nahiz idatzizkoari dagokiona. 
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Lizitatzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu ahal izango du. Memoriarekin batera 
hor agertzen diren datuen agiri egiaztagarriak -balituzke- aurkeztuko ditu. 
 
b) “B” KARTAZALA: 

Agiriena izenekoa, izenburu hau izango du: “Berriatuko Mendibarren tabernaren 
esplotazioa adjudikatzeko lehiaketa. Dokumentazio o rokorra” 

Eta ondorengo agiriez osotuko da: 

1. Lizitatzailearen edo, dagokionean, honen ordezkaritzapean eskari sinatzailearen 
nortasuna egiaztatzen duen agiri edo agiriak: 

1.1. Pertsona fisikoak edo enpresari partikularrak direnean, lizitatzailearen Nortasun Agiri 
Nazionala. Administrazio publikoa ordezkatzen duenak egiaztatutako fotokopia bidez, 
edo enpresaria pertsona juridikoa denean Merkatal Elkartearen Eratzearen Eskritura 
bidez, berau behar den moduan inskribatuta Merkatal Erregistroan. 

1.2. Zerbitzu Juridikoek edo jarduneko letratuak ahalmendutako Ahalorde agiria, besteren 
baten izenean jardunez gero. 

2. Behin-behineko fidantza ezarri dela egiaztatzen duen gordailu-ordezkagiri. 

3. Lizitatzailearen aitorpen sinatua, adieraziz Administrazio Publikoaren Kontratuen 
Legearen testu bateratuak 60. artikuluan aitatzen dituen ezintasunetan ez dela aurkitzen, 
adieraziz, eta indarrean dauden xedapenen arabera, aseguru sozialarekiko eta 
tributuekiko betebeharrekin eguneratuta dagoela. Dokumentazio hauen gaineko 
egiaztagiriak kontratuaren adjudikaziodunari eskatuko jakoz, eta horretarako BOST (5) 
laneguneko epea izango du adjudikazioaren jakinarazpena jasotzen duenetik. 

 

11.  KONTRATAZIO MAHAIA. 

Kontratazio mahaia modu honetan eratuko da: 

- Mahaiburua, alkatea edo honek ordezko izendatzen  duena. 

- Udal zinegotzi bi. 

- Udal idazkaria. 
 

12. DOKUMENTAZIO OROKORRAREN AZTERKETA. 

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen den biharamuneko lanegunean, 
kontratazio mahaiak, egite pribatuan, lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazio orokorra 
aztertuko du. 

Kontratazio mahaiak aurkeztutako dokumentazioan akats formalak aurkituko balitu, 
hiru laneguneko epea eman ahal izango du, hala iritziz gero, lizitatzaileak zuzendu dezaten. 

Dokumentazioak zuzendu ezineko oinarrizko akatsak edo akats materialak balitu, 
proposamena baztertu egingo da. 
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13. ADJUDIKAZIORAKO OINARRIZKO IRIZPIDEAK. 

Lehiaketa adjudikatzeko erabiliko diren oinarrizko irizpide objektiboak honako hauek 
izango dira: 
1) Proiektu onena. Pilotaren kirol-munduan trebakuntza izatea, eta horren edota beste kultur 
ekintza batzuen sustapenerako urteko proiektua baloratuko da 40 puntura arte.  

2) Eskainitako prezioa, 40 puntura arte. 

3) Berriatuan bizi (errolda agiria) edo Berriatuan jaiotakoa izatea,  20 puntu.  
 

14. PROPOSAMENAK ZABALTZEA. 

Kontratazio mahaiak, egite publikoan, proposamenak aurkezteko epea amaitu eta bosgarren 
laneguneko eta eguerdiko ordu batean (13:00etan) -eta udaletxeko batzar aretoan- “B” 
kartazalean lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazio orokorraren emaitza emango du, 
baztertutako lizitatzaileek eta bazterketaren zergatia adieraziz, eta etorri direnei oharrak 
adieraztera gonbidatuz, hauek aktan jasoko direlarik. Bosgarren lanegun hori zapatua izango 
balitz, hurrengo lanegunera arte atzeratuko litzateke. 
Segidan, mahaiko idazkariak “A” kartazalak zabaltzeari ekingo deutso eta hemen 
aurkeztutako proposamen ekonomikoak eta memoriak (“A” kartazalak) irakurriko ditu eta 
aktan jasoko ditu. 
Proposamena egin ostean, mahaiak etorri diren lizitatzaileak gonbidatuko ditu balizko 
erreklamazio edo erreserbak azaldu ditzaten eta gertatutako guztia aktan jasoko du 
(gutxienez mahaiburuak, mahaiko idazkariak eta erreklamazioa edo erreserbak egin dituenek 
sinatu beharko dute). 
 
15. BEHIN-BETIKO ADJUDIKAZIOA 
Kontratazio organoak, kontratazio mahaiarengandik dokumentazioa jaso ostean, besterik 
egon ezean proposatuko du eskaintza onenari -beti ere eskaintza ekonomiko hutsa kontuan 
hartu barik- kontratua adjudikatzea edo egondako eskaintzak desegokitzat jotzen badira, 
lehiaketa hutsik lagatzea. Lehiaketa hutsik laga ahal izango du dagozkien baldintzak betetzen 
dituen proposamenak egonda ere; beti ere hutsik lagatzeko arrazoiak esleitzeko irizpideen 
ingurukoak badira. 
Kasu honetan Berriatuko Udalak ez du ardurarik izango, eta lizitatzaileek ez dute izango ez 
erreklamazio ez indemnizazio eskubiderik. 
Behin-betiko adjudikazioa onartua izan ostean, lizitatzaileei, hau da adjudikaziodunak izan ez 
direnei, jakinaraziko zaie eta momentu honetan ezarritako behin-behineko fidantza itzuliko 
zaie. 
Kontratuaren adjudikaziodunari jakinarazpena egiten zaionean, behin-betiko fidantza jartzea -
4. atalean esandako zenbateko eta eran- eta aurreko atalean aipatutako agiriak aurkeztu 
ditzala eskatuko zaio. 
Lehiaketa hutsik geratu bada (ez delako eskaintzarik egon edo egondakoak ez direlako 



 

 

BERRIATUKO UDALA 
Herriko plaza, 1 
48710  BERRIATUA 
Tf. 94 613 70 30  Faxa: 94 613 70 27 
Posta e.: alkatea@berriatua.org 

 

 

 
 

9 

egokitzat jo) proposamen berriak eskaintzeko epe berria zabalduko da. 
 
16. AURKEZTU BEHARREKO AGIRI OSOGARRIAK. 

Ondorengo 10 egunetan, proposatutako adjudikaziodunari –jatorrizko edo egiaztatutako 
kopien bidez- ondoko dokumentazioa aurkeztu beharko du: 
- Identifikazio Fiskaleko Zenbakia. 
- Ekonomia Jardueren gaineko Zerga ekitaldian eta helbide fiskalean alta izanaren agiria. 
- Segurantza Sozialaren betebeharrekin egunean egotea egiaztatzen duen agiria, eta baita 
ere zerbitzurako beharginen kuoten sarrera eta afiliazioa edo beste edozein motako zorra 
Segurantza Sozialarekin. 
 

Eta hurrengo 15 egunen barruan honako hau aurkeztu beharko du: 
- Baimendutako entitatearekin aseguru poliza, errentan hartutako higiezinetan sortu 
daitezkeen arriskuak estaltzeko (udal jabegoko ondasunetako kalteak edo hirugarren 
pertsonei industriaren funtzionamenduagatik zuzen edo zeharka ondorioztatuak), 
errentamenduak dirauan bitarteko ondorioarekin eta Berriatuko Udala edozein 
erantzukizunetik kanpo itxiz. 
 
17. KONTRATUA ERATZEA 
Administrazioak eta kontratistak adjudikazioaren kontratua gauzatu beharko dute, 
adjudikazioaren jakinarazpenaren ondorengo 15 egunen barruan. Ostean, kontratu hau 
eskritura publikora jaso ahal izango da kontratatzailearen eskariz eta kontura. 
Alde biek, kontratuaz gainera, baldintza administratibo partikularrei dagozkien plegua ere 
sinatu beharko du, plegua kontratuan jaso barik egonez gero. 
 
18. ADJUDIKAZIODUNAREN GASTUAK 
Adjudikaziodunaren kontura honako gastuak izango dira: 

- Kontratuaren ondoriozko estatu, lurralde eta udal tributuenak. 

- BEZaren ordainketa onartzea. 

- Adjudikazio kontratuaren gauzatze publikoarenak. 
 
19. ESTABLEZIMENDU ETA INSTALAZIOAK ADJUDIKAZIODUNA RI EMATEA. 
Behin-betiko fidantza ezarri eta kontratua eratuta, ondorengo 10 egunetan Berriatuko 
Udalaren jabetzako Mendibarren tabernako altzarien, makinen eta tresneria orokorraren 
inbentario orokorra egiaztatu eta sinatuko da ale bitan. 
Higiezinak ematea, dituen atalen eta azalpen guztiekin, Udalak horretarako izendatutako 
pertsonaren eta errenteroaren arteko dokumentuan gauzatuko da, finkak eta instalazioak 
zelako xehetasun, baldintza eta egoeratan dauden ezarriz. 
Tabernaren kudeaketarako gainontzeko tresnak, errenteroak bere kontura hartu beharko ditu. 
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20. KONTRATUA DEUSEZTATZEA. 
Kontratua ondorengo arrazoiengatik  deuseztatu ahal izango da: 
-  Plegu honetan hitzartutako epea amaitzeagatik. 
- Adjudikaziodunaren heriotzagatik. Kasu honetan Berriatuko Udalak haren oinordekoei 
errentamendua jarraitzea baimentzeko eskubidea gordetzen du kontratuaren amaiera edo 
dagokion luzapenera arte. 
-  Aurreikusitako epean adjudikaziodunak behin-betiko fidantza ez ezartzeagatik, epean 
kontratua ez sinatzeagatik, edo  jarduera hasteko epea atzeratzeagatik. 
-  Plegu honetan ageri den edozein betebehar ez betetzeagatik. 
 

Azken kasu hauetan deuseztatzeak ezarritako fidantza galtzea eragingo du, eta horrela 
badagokio, hondamen eta kalteen ordaina. Hau guztia, adjudikaziodunari momentu horretan 
sortu daitezkeen beste zenbatekoak eskatzea aparte itxita. 
 
21. KONTRATUA AMAITZEA. 
Edozein arrazoigatik kontratua amaituz gero aktan idatziko da, eta bertan adieraziko dira 
adjudikaziodunak zein egoeratan eta baldintzatan itzultzen dizkion Berriatuko Udalari 
higiezinak, instalazioak, altzariak, tresneria, etab...  inbentarioarekiko diferentziak ezarriz, 
hark dagokion indemnizazioa ordaindu dezan. 
Akta horretan -Berriatuko Udaleko idazkari-kontuhartzaile eta errenteroaren artean sinatuko 
dena- etetearen arrazoiak azalduko dira. Baita berriro ipini behar izanaren zenbatekoa, 
ordainketa egiten behartua geratzen delarik, eta sinaduraren ondorengo hamabost (15) 
egunetan beteko ez balu zuzenean fidantzari eta zeharka bere ondasun guztiei eutsiko zaie 
zorra estali arte. 
Adjudikazioduna Berriatuko Udalak izendatutako egunean aurkezten ez bada azken akta 
luzatzeko, udaleko idazkariak idatzitako agiria legezkoa eta betebeharrekoa izango da. 
Plegu honetan azaldutako edozein arrazoigatik kontratua deuseztatuko balitz, taberna 
honetako pertsonal guztiak zerbitzua automatikoki itxiko du, eta hauen lotze juridikoa 
adjudikaziodun edo errentero eta honen negozioarekikoa izango da, eta ezingo deutso ukitu 
establezimenduari. 
Amaitze akordioa Berriatuko Udaleko dagokion organoak onartuko du, eta adjudikaziodun - 
errenteroak bai udalaren lokala bai bertako edukia hartutako egoeran itzuliko du 
jakinarazpenaren ondorengo hogeita hamar (30) egunetan, bere jabetzapekoa den guztia 
erretiratuz. 
 
22. DATU PERTSONALEN BABESA  

Kontratazio honen bitartez datu pertsonalak eskuratzen badira, kontratatzaileak SPKLTBaren 
Hogeita Seigarren Xedapen Gehigarrian adierazitakoak bete beharko ditu, Datuen 
Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta hori garatzen duten arauetan 
xedatutakoak biltzen baitira bertan. 
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23. ERLAZIOAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA. 

Baldintza-agiri honen arabera egingo den kontratuak administrazio-izaera izango du eta 
baldintza-agiri honen eta atxikitako gainerako agiri teknikoen arabera burutuko da. 

Bertan zehazten ez den guztiari dagokionez, hauetan xedatutako arauak beteko dira: Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuak onartzen duen, azaroaren 14ko, 3/2011 
Errege Lege Dekretua; Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 
Legearen zati bat garatzen duen maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua; urriaren 12ko 
1098/2001 Errege Dekretuak onartzen duen Herri Administrazioen Kontratuei buruzko 
Legearen Araudi Orokorra, 3/2011 EDLaren aurka ez doan arauetan; eta, hala badagokio, 
Herri Administrazioen kontratazioan erabili beharreko gainerako arauak. 
 
24. PROPOSAMEN EREDUA 
 “Lehiatzailearen datuak: 

Izen-abizenak ...........................................................Helbidea .................................................. 

Posta kodea …………, NAN zenb. .............................., Telefonoa ............................. 

Ordezkariaren datuak (ordezkaririk egonez gero): 

Izen-abizenak ........................................……………Helbidea ................................................... 

Posta kodea …………, NAN edo IFK zenb., ............................., Telefonoa ............................. 

Berriatuko Mendibarren frontoiko tabernaren kudeaketa  errentan emateko asmoz Berriatuko 
Udalak dei egindako lehiaketaren berri izan dudala, hona hemen nire  ADIERAZPENA: 

 1) Hitz ematen dut Mendibarren frontoiko tabernaren kudeaketagatik urteko 
................................................................................ euroko errenta ordaintzeko prest nagoela, 
gehi ………………………………… euro; azken kopuru hori BEZaren % 18ari dagokiona. 

 2) Kontratu hau arautu behar duten administrazio-baldintza zehatzen agiria eta 
gainontzeko agiriak ezagutzen ditut. Horiek horrela, neure gain eta ontzat hartzen ditut oso-
osorik. 

...............................an, 2012ko ............aren ....(a) 

(Tokia, eguna eta eskatzailearen sinadura).” 
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DILIGENTZIA.- Administrazio Baldintzen Agiri hau Udalbatzak, 2012ko martxoaren 26an 
egindako bileran, onartu zuela egiaztatzen dut. 

Berriatua, 2012ko martxoak 26. 

Idazkari-kontuhartzailea, 
 
 


