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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA
Bermeoko Udala
Esleipen iragarkia. Ostalaritzako establezimenduak ustiatzeko udal titulartasunekoak diren Kasinoko bi lokal errentan emateko esleipena.

2021eko azaroaren 23ko Tokiko Gobernu Batzarreko akordio bidez, deialdia arautzen duten oinarrien onarpena egin da.
1.

Erakunde esleitzailea
a) 	Erakundea: Bermeoko Udala.
b) 	Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Idazkaritza Saila.
c) 	Espediente-zenbakia: IDA_ERA_0193_2021.

2.

Dokumentazioa eta informazioa lortzea
a) 	Bulegoa: Idazkaritza Saila.
b) 	Helbidea: Irakaskintza kalea, 14-16.
c) 	Herria eta posta kodea: Bermeo, 48370.
d) 	Telefonoa: 946 179 105.
e) 	Webgunea: www.bermeo.eus

3.

Lizitazioaren xedea
a) 	Mota: Lehiaketa ireki bidezko errentamendua.
b) 	Deskribapena: Kasinoko Udal titulartasunekoak diren lokaletan ostalaritzako bi
establezimendu iraunkor ustiatzeko errentamendua.
c) 	Iraupena: Errentamendu kontratuak 10 urteko iraupena izango du, sinatzen denetik hasita, eta urtez urte luzatu ahal izango da, gehienez ere 5 urtez.

4.

Izapideak eta prozedura
a) 	Tramitazioa: Arrunta.
b) 	Prozedura: Irekia.
c) 	Modua: Konkurtsoa.
d) 	Errentamendurako gutxieneko zenbatekoa:
		 — 1. lokala (Izaro kafetegia): 11.486,61 euro/urteko.
		 — 2. lokala (Irish Pub): 12.632,79 euro/urteko.

5.

Bermea

Kontratua formalizatzeko unean, 2 hileko errentari dagokion zenbatekoa gordailatu
beharko da, Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 36. artikuluarekin bat etorriz.
Eskaintzak aurkeztea
a) 	Aurkezteko azken eguna: 20 egun baliodun, dagokion iragarkia BAOn argitaratu
eta biharamunetik hasita.
b) 	Aurkeztu beharreko agiriak: lizitatzaileek bi gutun-azal edo artxibo elektronikotan
aurkeztuko dituzte beren proposamenak, Administrazio Klausula Berezien Agiriko 9. klausulan adierazitako moduan eta edukiarekin.
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c) 	Aurkezteko modua:
		 — B
 erhaz herritarrentzako arreta-bulegoan (Ertzilla kalea, 6-8, 48370-Bermeo).
		 — B
 ermeoko kontratugilearen profilean: https://bermeo.eus/1470.html
		 — L
 egez aurreikusitako gainerako moduetan, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen arabera.
Eskaintzak irekitzea
a) 	Erakundea: Kontratazio Mahaia.
b) 	Eguna: Bermeoko Udalaren web orrian eta iragarki-taulan adierazitako eguna
eta ordua.
Bermeon, 2021eko azaroaren 24an.—Alkatea, Aritz Abaroa Cantuariense
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